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5Кіріспе

КІРІСПЕ 
Жаратылыстану-ғылыми білім беру бастауыш 

мектеп жасындағы оқушылардың табиғатты тану 
біліктерін дамытуға, әлем туралы түсінігін кеңейтуге, 
қоршаған ортаны зерттеуге көмектеседі. 

Ұсынылған оқу-әдістемелік кешен “Жараты лыс-
тану” пәнінің оқу бағдарламасына сәйкес (орта білім 
мазмұнын жаңарту аясында) Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2015 жылғы 25 сәуірдегі №327 қаулысы-
мен бекітілген Мемлекеттік жалпы білім беру 
стандартына  негізделіп құрастырылған. 

“Жаратылыстану” пәні бастауыш мектепке бір-
неше себептерге байланысты енгізіліп отыр. Атап 
айтқанда:
• пәнді бірізді, жүйелі оқып-үйрену оқушылардың 

қоршаған әлем туралы, әртүрлі денелер 
мен құбылыстар туралы алғашқы білімін 
қалыптастырады және дамытады;

• пән оқушының ғылыми-зерттеу дағдысын: сұрақ 
қою және сол сұраққа жауап табу, зерттеу жос-
парын дайындау және болжам жасау; сұрақ тарға 
жауап табу үшін зерттеулер жүргізу; зерт теу 
нәтижесінде алынған мәліметтерді жинақтау, 
өң деу және түсіндіру дағдысын дамытуға 
бағытталған; 

• бастауыш сыныпта оқушылар пәнді меңгеру 
барысында қалыптан тыс ойлау формаларынa 
үйренеді, ақиқатпен байланысты іс-әрекеттердің 
жауабын табуға, сұрақтар қоюға дағдыланады, 
ғылыми зерттеу тәсілдерін түсініп, ойлауға және 
бақылауға дағдыланады. 
Бұл ОӘК-тегі материалдар 2-сынып оқушы лары -

ның жас ерекшеліктеріне сай ұсынылған, ғылы ми- 

Құрметті әріптес!
Сізге жаңа әрі қызықты “Жаратылыстану” пәнін оқыту үшін мұғалімге арналған нұсқаулықты ұсынамыз. 

Бұл құрал 2-сыныпқа арналған “Жараты лыстану” пәні бойынша оқу-әдістемелік кешеннің (бұдан әрі 
– ОӘК) бір бөлігі болып табылады. Нұсқаулықта аталған пәнді оқытуда басшылыққа алынатын нақты 
және егжей-тегжейлі ұсыныстар беріледі. Оқу-әдістемелік кешен еліміздің білікті әдіскерлері мен 
практик-мұғалімдерінің жан-жақты ізденісі және еңбегінің нәтижесінде құрас тырылып, дайындалды.  
Жаратылыстану – табиғат заңдылықтары мен құбылыстары туралы ғылымдардың жиынтығы. Осы пәнді оқи 
отырып, екінші сынып оқушылары қоршаған ортаның құпияларын ашады, сырына қанығады. Біздің міндетіміз – 
бұл үдерісті танымды және қызықты ұйымдастыру. Табиғат туралы білім әлемін оқушылар белсенді ізденушілік, 
зерттеушілік іс-әрекеттер арқылы танып-білуі тиіс. Сонда ғана бұл сабақтарда алынған білім баланың есінде 
қалып, бойына сіңіп, болашақта оқытылатын физика, биология, химия, география пәндерінің берік іргетасын 
қалайды. 

Жаратылыстану пәнінің негізгі мақсаты – оқушыларды ғылыммен айналысуға қызықтыру. Біздің 
ұсыныстарымыз бен өзіңіздің педагогикалық тәжірибеңізді қолдана отырып өткіз ген сабақтар төменгі сынып 
оқушыларын оқы туда және  тәрбиелеу ісінде жетістікке жеткізеді деп үміт те неміз. 

Ізгі тілекпен, авторлар ұжымы

лық және жүйелілік қағидаларына негізделіп дайын-
дал ған. 

“Жаратылыстану” пәнінің мақсаты
“Жаратылыстану” пәнінің мақсаты – бастауыш 

сынып оқушыларын әрі қарай жаратылыстану ғылымы 
пәндерін (биология, химия, физика) меңгеруге 
дайындау, күнделікті өмірде (үйде, мектепте, таби-
ғатта) көрген, бақылаған құбылыстары мен үдеріс-
терді түсіндіру, сипаттау үшін алған білімдерін пай-
далана білу дағдысын қалыптастыру.  

“Жаратылыстану” пәні бастауыш мектеп сынып-
тарында белсенділік, коммуникативтік, зерттеу шілік 
дағды ларын қалыптастыруға және жетілдіруге бағыт-
талған. Сондықтан оқушылар болашақ ғалымдар 
тәрізді әртүрлі заттарды зерттеп, бақылап үйренеді. 

“Жаратылыстану” пәнінің оқу-әдістемелік ке-
шені oқушылардың жаратылысты тануына ықпал 
етеді. Сонымен қатар пән мазмұны қоршаған орта 
туралы білімдер жүйесін кеңейтіп, әлемді ғылыми 
тұрғыдан түсінуге және көруге үйретеді.

Мазмұны 
“Жаратылыстану” пәніне аптасына 1 сағат, 

оқу жылы бойынша 34 сағат бөлінген. 2-сы нып -
та жеті тарау оқытылады. Оқыту мақсаттары 
оқу бағдарламасына сай. Сабақтар оқу бағдар-
ламасында көзделген тараулар мен тақы рып тарға 
сәйкес құрастырылған.   
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Оқу-әдістемелік кешен әр сабақтың мазмұнын 
меңгертуді қамтамасыз етеді. Кешен мынадай құ-
рал дардан тұрады:
• оқулық (түрлі түсті суреттермен безендіріліп, 

сабақтың қызықты да тартымды өтуін қамтамасыз 
етеді, әр сабаққа оқулықтың 2 беті арналады); 

• жұмыс дәптері (оқушының білімін бағалауға 
арналған тапсырмалардан немесе тақырыпты 

тереңірек түсінуі үшін берілетін қосымша тап-
сырмалардан тұрады);

• •мұғалімге арналған нұсқаулық (әр сабақты 
дұрыс ұйымдастыру және өткізу үшін мұғалім-
дерге бағыт-бағдар, қажетті ұсыныстар мен ес-
кер ту лер беріледі).

Оқулық оқу бағдарламасы қарастыратын ұғым-
дар мен түсініктерді меңгертуді, алдыңғы сабақ-

Қарапайым тілмен 
берілген оқу 
мақсаттары.

Сабақ тақырыбына 
қатысты қызықты 
тапсырмалар.

Зерттеушілік 
дағдысын дамытуға 
мүмкіндік беретін 
тапсырма.

Сабақтың негізгі 
қорытындысы.

Оқулық кейіп-
кері – Эврика. 
Ол оқушыларды 
сабақтан-сабаққа 
жетелеп отырады.

Oсы сабаққа қатысты 1–4 тірек сөзден 
тұратын тізім.
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Сын тұрғысынан 
ойлауды дамыту 
арқылы білімді 
тереңдетуге 
бағытталған қысқа 
жағдаяттық сұрақ.

Сабақтың 
тақырыбына 
байланысты 
танымдық 
ақпарат.

тарда алған білімін дамытуды қамтамасыз етеді. 
Оқулықтың әр тарауы кіріспе беттен басталады. 
Оның мақсаты – оқушыларды тарау тақырыбымен 
және оның негізгі сұрақтарымен таныстыру. Кіріспе 
бетте тараудың жалпы мазмұны және онымен танысу 
барысында қандай сұрақтар қарастырылатыны 
туралы жалпылама түсінік беріледі. Оқулықта 
берілген материалдар оқу бағдар ла масына және 
оқушылардың жас ерекшелігіне сәйкес дайындалған. 
Негізгі мәтін мен тапсырмалардың суреттермен 
үйлесімді үндесуі сабақ мақсатына жетудің маңызды 
шарты болып табылады. 

Сабақтың әр жаңа тақырыбын толық меңгеру 
үшін оқулықтың бас кейіпкерлері – Негеш пен 
Эврика көмектеседі. Олар өздерінің зеректігімен, 
алғырлығымен, ізденімпаздығымен  және қор шаған 
әлемді өзінше қабылдауымен ерекшеленеді. Негеш 
пен Эврика оқушыларды ғылым әлеміне бағыттап, 
болжам жасауға, тәжірибе немесе зерттеу жүргізуге, 
табиғи құбылыстарды ашуға ынталандырады.

Сонымен қатар оқулықта берілген түрлі ай дар-
лар оқушылардың оқу материалын меңгеруге деген 
танымдық қызығушылығын арттыруға көмек теседі. 
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“Жаратылыстану” пәні ғылыми-зерттеушілік 
дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді. 

Дағдылар эмпирикалық әдістерге негізделеді: 
бақылау жасау және тәжірибе  жүргізу барысында 
оқушылардың танымы кеңейіп, білімі тереңдейді. 

Зерттеушілік дағдыны дамыту әр сабақтың 
мақса тына кіреді және “Зертте” айдарында жүзеге 
асыры лады.

Оқулық оқушылардың зерттеушілік 
дағдысын қалып тастыруға бағытталған “Мен зерт- 
 теу шімін” деген қосымша бөлімді қамтиды. 

Әр тарау тұжырымды оймен аяқталады. Тарау 
бойынша тапсырмалар жабық тест түрінде беріледі. 
Тест оқушылардың оқу материалын түсіну деңгейін 
нақтылауына және өз білімдерін тексеруіне көмек-
теседі. 

Жұмыс дәптері әр сабақта алынған білімді 
пысықтауға арналған тапсырмалардан тұрады. Жұ-
мыс дәптеріндегі тапсырмалардың мақсаты:
• әр сабақтың оқу мақсатына сәйкес білімін бекіту;

• алған білімін басқа жағдаяттарда қолдана білуге 
дағдыландыру;

• өзін-өзі бағалау.
Жұмыс дәптеріндегі тапсырмалар оқушылардың өз 
бетінше ізденуіне ықпал етеді. Жұмыс дәптерінің 
тапсырмалары сабақтың ағымдағы қалыптастырушы 
бағалаудың құрамды бөлігі ретінде қолданылады. 
Сондай-ақ әрбір оқушы тапсырманы орындай 
отырып, өз жетістігін бағалай алады. Ол үшін әрбір 
тақырыптың соңында бағалауға арналған жетістік 
критерийі беріледі. Оқушы өз зымыранымен 
қай жұлдызға жеткенін қоршап белгілейді. Бұл 
оқушының пәнге деген қызығушылығын арттырып, 
ынталандырады.

Мұғалімге арналған нұсқаулық  
Нұсқаулық еңбек жолын жаңа бастаған жас 

маманға да, тәжірибелі ұстазға да бастауыш сыныпта 
“Жаратылыстану” пәнін жүргізуге әдістемелік 
тұрғыдан жан-жақты көмек көрсете алады. 

Оқу мақсаты “Жаратылыстану” пәні бойынша оқу бағдарламасының (білім мазмұ - 
нын жаңарту аясында) оқу мақсаттарына сәйкес келеді. Бағдарлама, 
негізі нен, мұғалім мен оқушының арасындағы ынтымақтастық 
принципіне құрылған. Мұғалім оқушыға оқытудың жаңа жүйесін бере 
отырып, оқуға жағдай туғызады. Сондай-ақ оқушыны тапсырманы 
өздігінен ізденіп орындауға және дұрыс тұжырым жасауға бағыттайды. 
Осыған байланысты бағдарламадағы оқу мақсаттары оқытудың нысаны 
емес, субъектісі болып табылатын оқушы позициясы тұрғысынан 
құрылған 

Тірек сөздер сабаққа қатысты негізгі сөздер 

Cілтемелер тақырыпқа сәйкес келетін оқулық пен жұмыс дәптері бойынша 
сілтемелер

Ресурстар сабақты қызықты өткізу үшін ұсынылатын ресурстар тізімі

Күтілетін нәтижелер сабақ соңында әр оқушы меңгеруі тиіс жаңа білім, білік және дағдылар 
тізбесі

Сабаққа байланысты 
деректік  материалдар

тақырыпты ашу үшін мұғалімге қажетті барлық маңызды анықтама 
ақпарат

Сабаққа қатысты 
ескертулер

сабақтағы тақырыптар бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру, оқулықта 
ұсынылған тапсырмалардың орындалу жолы мен реті, саралап оқыту 
тәсілдері туралы  нұсқаулар  беріледі
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Бұл әдістемелік құрал мұғалімге белгілі 
бір сабақты жүр гізуге, нақты бір жағдайларға 
байланысты қандай да бір технологияларды, әдіс-
тәсілдерді, материал дарды таңдауға көмектеседі.

Мұғалім үшін пәнді оқытуда нұсқаулықты то-
лық орындау міндетті емес. Аталған құрал сабақ 
мақсатын жүзеге асыруға көмекші әдістемелік құрал 
ретінде ұсынылады. 

“Жаратылыстану” сабағында  
сы нып ты басқару

“Жаратылыстану” пәні оқушылардың белсен-
ді  лігін қажет ететін пән болғандықтан, сыныпты 
тиімді басқару өте маңызды болып табылады. 
Сонымен қоса бұл пәнді оқытуда оқушылардың 
топта және жұпта жұмыс істеуіне мүмкіндік жасалуы 
тиіс. Сондықтан тәжірибелер жасағанда немесе 
ойындар ұйымдастырғанда оқушылардың еркін 
қозғалуы үшін жеткілікті аумақ қарастырылғаны  жөн. 
Оқушылардың еркін қозғалуы үшін жиһаз немесе 
басқа да мүліктерді ыңғайластырып қою керек. Кітап 
сөрелері мен стендтерді оқушылардың әр сабақ 
бойынша алған зерттеу нәтижесін көр сететін көрме 
ретінде пайдаланған жөн. Жұмыс қарқы нының және 
шағын топтар құрамының өзгеруі сабақтағы оқыту 
мақсатына жетудің негізгі шарты болып табылады. 

Тілдік құзыреттілікті дамыту 
Оқыту бағдарламасының негізгі мақсаты оқу-

шыны әртүрлі ортада тиімді қарым-қатынас жасауға 
икемдеу, оқушы тұлғасын әлеуметтендіру болып 
табылады. “Жаратылыстану” пәні оқушылардың 
академиялық сөздік қорын арттыруға және 
қатысымдық дағдысын дамытуға әсерін тигізеді. 

Сабақты жүргізу барысында оқушылар мұғаліммен, 
өз сыныптастарымен ашық пікірлесе отырып, қаты-
сымдық дағдысын қалыптастырады. 

Оқыту барысында қолданылатын 
педагогикалық ұстанымдар

2-сыныпта “Жаратылыстану” пәні бойынша тө-
мендегі педагогикалық ұстанымдар жүзеге асыры-
лады.

Белсенді оқыту. Оқушының танымдық іс-әре-
кетін ынталандырушы әдістердің бірі – белсенді 
оқыту. Белсенді оқыту технологиясы бойынша оқу-
шының еркін пікір алмасуын көздейтін диалогке 
құрылған әдістер, диспут, тәжірибе, ойын және 
тағы басқа оқыту әдістері негізге алынды. Әр 
сабақ оқушыларды тәжірибе жасауға үйретеді. 
Бел сенді оқыту жүйесі бойынша талдау, жинақтау, 
бағалау жұмыстары жүргізіледі. “Жаратылыстану” 
пәнінің оқулығында оқыту және білім берудің түрлі 
стратегиялары қолданылады. Атап айтқанда: 
• іріктелген тапсырмалар арқылы оқушыларды 

ынта ландыра отырып, дамыта оқыту; 
• оқушыларға түсінікті мысалдар арқылы мәселе-

лерді шешу стратегиясын модельдеу;
• жеке, топтық және бүкіл сынып қатысатындай  

тапсырмаларды қолдану; 
• тапсырма арқылы әр оқушының өз ойын тыңдау 

және олардың білімін дамыту;
• оқушылардың зерттеу қабілетін дамыту;
• “оқу және оқыту үшін бағалау” арқылы оқушы-

лардың оқуға деген ынтасын арттырып, қолдау 
көрсету. 

Жауаптар белгілі бір тапсырма бойынша дұрыс жауап нұсқалары және сабақ 
барысында орын алатын пікірталас кезінде айтылуы мүмкін жауаптар 
да берілген 

Зертте зерттеу сипатындағы тапсырмаларды ұйымдастыру және орындауға 
байланысты нұсқаулар

Тілдік құзыреттілікті 
дамыту

оқушылардың сөздік қорына жаңа тірек сөздерді енгізу бойынша 
ұсыныстар және сабақ барысында төрт қатысымдық дағдыны дамытуға 
бағытталған нұсқаулар

Жұмыс дәптері бойынша 
ұсыныстар

жұмыс дәптерінде берілген тапсырмаларды орындауға бағытталған 
нұсқаулар

Бағалау мүмкіндіктері білім, білік, дағдыларды біріктіретін оқыту нәтижелері; сабақ бары-
сындағы ағымдағы бағалау үлгілері

Қосымша тапсырмалар қосымша орындауға ұсынылатын сараланған тапсырмалар мен жат ты-
ғуларды ұйымдастыру және өткізу бойынша нұсқаулар



 Қалыптастырушы бағалау. Ішкі бағалауды 
жүйелі жүргізу ұсынылады. Мұғалімге арналған 
нұсқаулықта әр сабақта қалыптастырушы бағалау 
мүмкіндіктері көрсетілген. 

“Жаратылыстану” пәнін оқытуда ерекше 
ұстаны латын педагогикалық әдістер:
• мұғалім мен оқушы арасында және оқушылар 

арасында өзара сенімділік жағдайын орнату;
• ғылыми жағдаяттарды шешу үшін зерттеудің 

тиімді ортақ және инновациялық әдістерін жос-
парлау әрі қолдану; 

• оқушылардың жеке және жас ерекшеліктерін 
есепке ала отырып, деңгейлік тапсырмаларды 
әзірлеу;

• ғылыми жағдаяттарды зерттеу бойынша жеке 
және топтық жұмысты ұйымдастыру;

• әр оқушының түрлі рөлдерді орындауына жағ - 
дай жасап, жетістікке жетуге көмек көрсету;

• өз идеясы мен ойын білдіретін және оларды 
негіздей алатын, дағдылардың дамуына әсер 
ететін жағдайларды модельдеу;

• қойылған сұрақтарға жауап іздеу үшін болжам 
мен ұстанымдарды ұсыну;

• мәселені шешу үшін белгілі тақырып бойынша 
“миға шабуыл” жасау; 

• зерттеуде немесе тәжірибе жүргізу кезінде 
проблемалық әдістерді қолдану.

Бағалау мүмкіндіктері 
Критериалды бағалау – оқушылардың жетіс-

тіктерін алдын ала белгілі критерийлер бойынша 
бағалау.  

Бағалау нәтижесі оқу үдерісін тиімді жос пар-
лауда және ұйымдастыруда қолданылады. 

Критериалды бағалау оқу мақсаттарын меңгеру 
дәрежесін бағалауға негізделген. Критериалды 
баға лау қалыптастырушы және жиынтық бағалаудан 
тұрады. 

 
“Жаратылыстану” сабағында  
қауіп сіздік техникасын сақтау

Сабақта қауіпсіздік техникасын қадағалауға 
ерекше назар аудару қажет. Тәжірибелерді орындау 
барысында, әсіресе, топтық немесе жұптық ғылыми 
зерттеу кезінде құрал-жабдықтармен жұмыс жасау 
ережесін түсіндіріп отыру керек. Оқушыларға әр 
зерттеу алдында және экскурсия жасау кезінде 
қауіп сіздік ережесін естеріне түсіріп, қайталап 
отыру қажет.
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шығармашылық тұрғыдан шешулері қажет 
екендіктерін түсіндіріңіз. Адамдардың табиғатта 
болатын құбылыстар мен өзгерістерді және олардың 
себептерін барлық уақытта бақылай алмайтынын 
айтып беріңіз. «Неліктен солай болады?» деген 
сұраққа жауап іздеу адамзат баласын өзін қоршаған 
әлемді  зерттеуге итермеледі. «Кім көп сұрақ қояды?» 
деп сұрап көріңіз. Кішкентай бауырлары, сіңлілері 
бар оқушылар әдетте кішкентай балалардың көп 
сұрақ қоятынын айта алады. Олардың «неге?», 
«неліктен?» деген сұрақтарына жауап табу оңай 
емес екені туралы тұжырым жасатыңыз.

Топтық жұмыс ұйымдастырыңыз. Әр топқа бір 
қызық сұрақ тауып, оны параққа жазуға тапсырма 
беріңіз. Одан әрі топтар сұрақтар жазылған 
парақтарымен алмасады (мысалы, сағат тілінің 
бағыты бойынша). Оқушылар берілген сұрақтарды 
оқып береді, бірақ бірден жауап беруге асықпай, 
қажетті ақпаратты қайдан алуға болатыны жайлы 
ойлануға мүмкіндік беріңіз. (Үлкендерден сұрау, 
энциклопедиядан оқу, теледидардан телехабар 
көру, басқа оқушылардан сұрап көру.) Сұрақтарды 
талқылау барысын бақылаңыз, нәтижелерін 
қалыптастырушы бағалау жасау үшін пайдаланыңыз. 
Оқушылардың осы үдерісті сезінулері үшін ежелгі 
адамдарды қандай сұрақтар мазалағаны жайлы 
ойланып көрулерін өтініңіз. (Күн мен түн қалай 
алмасады? Жердің пішіні қандай? Жауаптар қалай 
алынды? (Бақылау жасау арқылы.) 1-сыныптағы оқу 
материалдарына сүйеніп, адамдардың Жердің 
пішіні жайлы сан алуан пікірде болғанын естеріне 
түсіртіңіз. 

Ақпарат көздері. Қазіргі әлемде не нәрсенің 
ақпарат көзі бола алатынын анықтаңыздар. (Қажетті 
біліммен қаруланған ғалым маман, кітаптар, 
бағамдау мәліметтері.) Ақпарат көздері мен 
зерттеу жұмыстарының нәтижелерін белгілеу үшін 
қарапайым сурет түріндегі пиктограммаларды 
қолданатындықтарын айтыңыз. Оқулықтағы пикто-
граммаларда не бейнеленгенін анықтаңыздар. 
«Неліктен осындай шешімге келдіңдер? Қандай 
жағдайларда суретті осындай қарапайым түрде 
беруге болады?» деген сұрақтарды қойып көріңіз. 
(Сызба түріндегі суреттер ақпаратты тез жеткізе 
алады. Пиктограммаларда ұсақ бөлшектер маңызды 
емес, оларда заттың ең маңызды бөліктерін 
салады.) Топтарға сағатты кесте түрінде бейнелеуге 
тапсырма беріңіз. Нәтижелерін салыстырыңыз. 
(Дөңгелектің ішіне нұсқарлар салса жет кілікті.) 
Сонымен қатар ашылып тұрған кітаптың, сызғыштың, 
иінтіректі таразылардың, үлкейткіш әйнектің 
пиктограммаларын салуға тапсырма беріңіз. Барлық 
нұсқаларды талқылаңыздар, «Оларды пиктограмма 
деп атауға бола ма?» деген сұраққа жауап 
беріңіздер.

Мен зерттеушімін
 Оқу мақсаттары:
• эксперименттің басты белгілерін анықтау 

(мақсат, болжам, ресурстар, жоспар, мерзім, 
нәтиже);

• «ақпарат көзі» ұғымын және оның зерттеу 
жүргізудегі маңызын түсіндіру;

•  қоршаған әлем құбылыстары, үдерістері мен 
нысандарын зерделеуге қажетті жағдайларды 
және зерттеушінің тұлғалық қасиеттерін 
анықтау.

Оқулық: 
Мен зерттеушімін, 7-8-бб.

Сабаққа байланысты деректік 
материалдар

Қазіргі заманауи ғылым деп адамзаттың сан 
ғасырлар бойы жинақтаған білімі мен тәжірибесін 
айтамыз. Ғылыми тұрғыдан зерттеу жұмысын 
жүргізудің бірнеше міндетті кезеңдері бар. 
Зерттелетін тақырып бойынша ақпараттық 
дайындық жасау, бұрын анықталған дәйектерді 
жинау және оларды зерттеудің мәні зор. Оқулық 
пен эксперимент барысында алынған нәтижелер 
ақпарат көздері бола алады. 

Эксперимент жүргізудің белгілері мыналар: 
мақсатты айқындау (Нені білгім келеді?), болжам 
жасау (Егер былай істесе, не болар еді?...), 
ресурстарды пайдалану (Нені пайдаланамын?), 
іс-әрекетті жоспарлау (Нені өлшеймін?), мерзімін 
анықтау (Түрлі кезеңдегі зерттеу жұмыстарын 
жүргізуге қанша уақыт кетеді?), нәтижелерді жазу 
(кестелер, суреттер түрінде), тұжырым жасау (Нені 
білдім?), міндетті түрде алынған мәліметтерді 
түсіндіру. Зерттеу жұмысы арқылы жасалған 
болжамды растауға немесе жоққа шығаруға болады. 
Ғылыми тұрғыдан жүргізілетін эксперименттік 
зерттеу жұмыстары қол жеткізілген нәтижелерді 
одан әрі талдау мақсатында бағамдау мен талдау 
болып табылады. Өлшемін немесе көлемін нақты 
анықтау үшін арнайы өлшеу құралдарын қолданады. 
Эксперимент жүзінде алынған нәтижелерді міндетті 
түрде жазып отырады. Алынған нәтижелерге 
түсініктеме беру жасалған болжамды мақұлдайтын 
немесе теріске шығаратын тұжырымдар жасауға 
жәрдемдеседі. 

Сабаққа қатысты ескертулер
«Ойлан» кіріспе тапсырмасы. Оқушы-

ларға оқу жылының басында «Жаратылыстану» 
пәнінің танымдық тұрғыдан қызыққа толы үдеріс 
екенін, олардың өздері көптеген мәселелерді 

Мен зерттеушімін
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Жоспар. Топпен жұмысты жалғастырыңыздар. 
«Эксперимент ретін сақтау неліктен маңызды 
екенін түсіндіре аласыңдар ма? Жоспарлау кезінде 
қай кезеңді қалдырып кетуге болады?» деген 
сұрақтарға жауап береді. Барлық нұсқаларды 
тыңдаңыз.

Жауаптар
Эксперименттің басты мақсаты – сұраққа дұрыс 
жауап алу. Жоспардың орындалу ретін қадағалау 
қателік жібермеуге көмектеседі.

Ресурс. Жұппен жұмыс істеуді ұсыныңыз. 
Назарларын суретке аудартыңыз. Оқу шыларға 
ресурстар таңдауға, ал кейбіріне олардың қандай 
экспериментке қажет екенін анықтауға тапсырма 
беріңіз. Мысалы, өсімдіктердің өсуіне қажетті 
жағдайларды зерттеу қажет. (Эксперимент жасау 
үшін зерттеушілерге жазуға арналған қойын дәптер, 
үлкейткіш әйнек пен сағат, зерттеу нысаны (өсімдік) 
қажет.) «Зерттеушінің бойында қандай қасиеттер 
болуы керек?» деп сұрап көріңіз. (Ұқыптылық, 
зеректік, қызығушылық, ұйымдастырушылық, сұрақ 
қоя алу, табандылық.) Неліктен зерттеуші табанды 
болуы қажет? (Барлық уақытта қажетті жауап 
бірден табылмайды. Табандылық пен қызығушылық 
нәтижеге қол жеткізуге көмектеседі.) Оқушыларға 
жұппен көрнекті ғалымдар жайлы бір-біріне айтып 
беруге ұсыныс жасаңыз, олардың кейбір маңызды 
қасиеттерін анықтаңыздар.

Зертте. Зерттеуді жұптық жұмыс арқылы 
ұйымдастырыңыз. Құралдар дың аспаптардан 
айырмашылығын анықтаңыздар. Оқу шыларға сурет 
бойынша ресурстардың тізі мін жасап, оларды атауға 
тапсырма беріңіз. (Құралдар: микроскоп, телескоп, 
сағат, қайшы, сызғыш.) Оқу жылы барысында 
оқушылар көптеген құралдармен жұмыс істейді. 
Олардың қайсысымен бұған дейін жұмыс істеп 
көрді? Ғалымдар құралдарды не үшін қолданады? 
(Олар өлшеу үшін қолданылады.) Иллюстрациямен 
жұмыс ұйымдастырыңыз.
Зерттеу жұмысын жүргізуге арналған нұсқаулар

«Негеш пен Эврика зерттеу жасады деп айтуға 
бола ма? Неліктен? Ғалымдар не үшін зерттеу 
жұмыстарын жүргізеді? (Идеяларын дәлелдеу үшін.) 
Зерттеу жұмысын қандай реттілікпен жүргізген 
дұрыс?» – деген сұрақтар қойыңыз. Эксперимент 
жүргізудің негізгі кезеңдерін атап беруін сұраңыз. 
Оқушылардың назарын эксперименттің өлшеу 
жұмыстарына қатысты бөлігіне аудартыңыз – бір 
шаманы ғана өзгертіп, қалған бөлігін өзгеріссіз 
қалдырыңыздар. Суреттегі экспериментте қандай 

өлшем құралы қолданылғаны жайлы сұраңыз. 
(Термометр.) Термометр көрсеткен мәліметтерді 
ақпарат көзі ретінде қарауға бола ма? (Иә, дене 
температурасы.) Эксперименттің нәтижелерін не 
үшін жазып отырады? (Мәліметтерді сақтау үшін, 
өзгерістерді бақылау үшін.) Алынған нәтижелер мен 
болжамды қалай байланыстыруға болады? (Өлшеу 
нәтижелері болжамды растауы немесе керісінше 
теріске шығаруы мүмкін. Соның негізінде тұжырым 
жасалады.) Плакатта бейнеленген сөйлемдерді 
ауызша толықтыруға тапсырма беріңіз.

Нәтижесінде оқушылар эксперименттің 
маңызды бөліктерін анықтай алады: болжам, ақпарат 
көздері, ресурстар, жоспар бойынша жұмыс істеу, 
нәтижелерге қол жеткізу, тұжырым жасау.

Тілдік құзыреттілікті дамыту
Айтылым 
және 
тыңдалым

«Ойлан» тапсырмасын орындау 
барысында оқушылар пікірталасқа 
түседі, одан кейін өз досын 
ғалым ретінде сипаттап, әңгіме 
құрастырады.

Оқылым Оқушылар ежелгі адамдардың 
Жердің пішіні жайлы пікірлерін 
баяндайтын мақалаларды 
энциклопедиядан оқиды.

Бағалау мүмкіндіктері 
Эксперименттің кейбір пункттерін алып 

тастап, оқушыларға ұсынып көріңіз. «Қандай 
кезеңдері жетіспейді?» деп сұраңыз. Эксперимент 
кезеңдерінің ретін бұзып, оқушыларға оларды 
қайтадан табуға тапсырма беріңіз. «Эксперимент 
кезеңдерінің ретін қатаң сақтау қажеттілігін немен 
түсіндіруге болады? Неліктен өлшеу нәтижелерін 
кестеге бірден жазып қою керек?» деп сұраңыз. 

Эксперимент жүргізудің табыстылығын бағалау 
парағын ұсыныңыз.
1. Мен экспериментті жоспарлай аламын, тұжырым 

жасай аламын. 
2. Мен болжам жасадым.
3. Менде ресурстар тізімі бар.
4. Қалай зерттейтінімді жаздым. 
5. Нәтижеге қол жеткіздім.
6. Бақылауларымды кестеге жаздым. 
7. Алынған нәтижелерден тұжырым жасадым және 

оны болжамыммен байланыстырдым. 
8. Мен терминдерді пайдаландым.

Бұл жұмыс болашақта экспериментті дұрыс жос-
парлай алуға, сұрақтарға жауап табуға көмектеседі. 

Мен зерттеушімін
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Өсімдіктер
Тараудың мақсаттары

«Өсімдіктер» тарауын оқып-үйрену барысында  
оқу шылар:
• өсімдіктерді өсетін жеріне байланысты салыстыра 

алады;
• өсімдіктің негізгі бөліктерінің қызметін біледі;
• топыраққа күтім жасаудың маңыздылығын 

түсінеді;
• өсімдіктердің тамыры арқылы топыраққа 

бекітілетінін біледі;
• өсімдіктердің суды тамыры арқылы сіңіретінін 

түсінеді;
• өсімдік сабағы тірек қызметін атқаратынын және 

су мен қоректік заттарды өткізетінін анықтайды;
• өсімдіктерді әртүрлі табиғат жағдайында өсіру 

мүмкіндігін зерттейді;
• өсімдіктердің маусымдық өзгерістерін біледі;
• өзінің жергілікті жеріндегі өсімдік түрлерін біледі;
• қоршаған ортадағы құбылыстар мен үдерістерді, 

нысандарды зерттеуге қажетті зерттеушінің жеке 
қасиеттерін анықтайды;

• эксперименттің негізгі белгілерін анықтайды (мақ-
саты, болжам жасау, ресурстар, жоспары, мерзімі, 
нәтижесі);

• жоспарға сәйкес бақылау жасайды және  оның 
нәтижелерін жазады;

• бақылау жасау барысында сұрақтарға жауап беру 
үшін бұрын алынған білімдерін пайдаланады;

• өсімдіктерге қамқорлық жасау қажеттігін түсінеді.
«Өсімдіктер» тарауын оқыту өсімдіктер, 

олардың бөліктері, түрлері туралы 1-сыныпта мең-
герген біліміне негізделуі керек. 2-сыныптың оқу 
мақсаттары оқушылардың өсімдіктердің тіршілік 
әрекеттері мен олардың адам үшін маңызы туралы 
түсініктерін кеңейтіп, тереңдетуге мүмкіндік береді.

Әр тақырып түрлі тапсырмаларды қамтиды: 
сыныптағы жұмыс (топпен, жұппен, жеке жұмыс), 
бақылау жасау, эксперимент жүргізу. Оқулықтағы 
тапсырмалар болжау, жоспарлау, бақылау, 
нәтижелерді жазу және сараптау сияқты зерттеушілік 
дағдысын дамытуға мүмкіндік береді. Оқушылар 
экспериментті өздері жоспарлай алады.

Біздің күнделікті өміріміз өсімдіктермен тығыз 
байланысты, бұл оларды зерттеуге ынталандырады. 
Сондықтан оқытылып отырған материалдың 
шынайы өмірмен байланыстылығы, оқушылардың 

функционалдық сауаттылығын дамыту үлкен 
маңызға ие. Оқушылар ата-аналарымен бірге 
бақшада, бақта жұмыс істеп, саябақтарға 
барады, үйлерінде бөлме өсімдіктерін өсіреді, 
т.б. Олардың тәжірибесі мен бақылауларын 
өсімдіктерді зерттеуге деген қосымша 
ынталандыру ретінде пайдаланыңыз. 

Тарау тақырыптарын оқу барысында 
эксперименттік жұмыстар жүргізіледі. 
Топырақпен, өсімдіктермен, құралдармен 
жұмыс істеген кезде қауіпсіздік техникасын сақтау 
қажет. Оқушылардың жеке гигиена ережелерін 
сақтауларына назар аударыңыз. Бастауыш 
сыныпта өсімдіктердің жіктелуін оқып-үйрену 
барысында «класс», «түр», т.б. терминдерді 
енгізбей, «топ» сөзін қолдану ұсынылады.

Назар аударыңыз! Бұл тарауда 
нәтижелері бірден байқалмайтын эксперимент 
жүргізіледі. Мұғалім алдын ала (3 күн, бір 
апта бұрын) ол экспериментті өзі жасап, 
сыныпқа дайын нәтижені әкелуі керек. Бұл 
оқушылардың жұмыс қорытындысын жасауы 
үшін қажет, өз нәтиже лерін олар үлгіге қарап 
салыстырады.

Қосымша әдебиеттер:
• өсімдіктер туралы энциклопедиялар;
• «Қазақстанның өсімдіктер әлемі» иллюстра-

циялық энциклопедиясы;
• Қазақстан өсімдіктерінің Қызыл кітабы.

Ойланып көр!
1. Өсімдіктер қайда өседі?
 Өсімдіктер түрлі табиғат жағдайларында 

өсе алады: шөлді жерде, ылғалды жерде, 
батпақтарда, өзендерде, ылғалдылығы орташа 
жерлерде. Бұл сұраққа қатысты оқушылардың 
жауаптары әртүрлі болуы мүмкін, себебі 
өсімдік топырақ бар жерлердің бәрінде өсе 
береді. 

2. Топыраққа қалай күтім жасайды?
 Оны суару, қопсыту, тыңайту қажет.
3. Өсімдікке тамыр не үшін қажет?
 Тамыр өсімдікті топыраққа бекітеді, су мен 

қоректік заттарды сіңіреді.
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Өсімдік әлемін қалай 
сақтауға болады? 
 Оқу мақсаттары:
• өсімдіктерге қамқорлық жасаудың маңызды-

лығын түсіндіру;
• өз өлкесінің өсімдік топтарын  сипаттау;
• қоршаған әлем құбылыстары, үдерістері мен 

нысандарын зерделеуге қажетті жағдайларды 
және зерттеушінің тұлғалық қасиеттерін анықтау.

Тірек сөздер
қамқорлық
өнім

Оқулық:
Өсімдік әлемін қалай сақтауға болады? 10-11-бб.
Жұмыс дәптері:
1-жұмыс парағы. Өсімдіктерді қорғау, 3-б.
2-жұмыс парағы. Шөптесін өсімдіктер, 4-б.
Ресурстар: 
• ойын алаңы; 
• түрлі түсті фишкалар жиынтығы;
• кубик;
• алдын ала мұғалім әзірлеген табиғатқа пайда 

немесе зиян келтіретін жағдаяттар жазылған/
бейнеленген үлестірмелі парақшалар жиынтығы.

Интернет-ресурстар:
• ағашты қалай отырғызу керектігін көрсететін 

бейнефильм;
• матаны қалай тоқитынын көрсететін бейне фильм;
• нанды қалай пісіретінін көрсететін бейне фильм.

Сабаққа дайындық
Еркін қозғалуға арналған ойын алаңын, топ 

санына байланысты түрлі түсті фишкаларды, кубикті 
дайындау керек. Алдын ала өсімдіктерге пайда 
келтіретін немесе зиян тигізетін жағдаяттарды 
сипаттайтын/бейнелейтін үлес тірмелі парақшалар 
жиынтығын әзірлеу керек. Әрбір үлестірмелі 
парақшалардың жоғары оң жақ шетіне пайда немесе 
зиянның бағасын үш баллдық шкаламен жазу керек. 

Сабаққа байланысты деректік 
материалдар 

Адамдар өсімдіктерден азық және техникалық 
шикізат алады. Ауыл шаруашылығы арқылы тағамның 
көптеген түрлері өндіріледі, мысалы, дәнді 
дақылдар, май, ұн, сусындар. Кейде өсімдіктерде 
бар заттардан өнім алу үшін өсімдіктерді өңдейді 
(қант қызылшасынан қант алады). 

Қазақстан жерінің бестен бір бөлігін орман алып 
жатыр. Онда шөптер мен гүлдердің көптеген түрлері 
өседі, мысалы, түймешетен (пижма), жұпаржалбыз 
(шалфей мускатный), құндызшөп (прострел).

Табиғат аясына демалуға шыққанда қоқыс 
қалдықтарын жинап, жағылған отты өшіру керек. 
Табиғаттың экологиялық жүйесіне зиян келтірмеу 
қажет. 

Таптау дегеніміз – адамның аяғымен таптау 
әсерінен топырақтың жоғары бетінің тығыздалуы, 
өсімдіктердің тіршілігін жоюы.

Қазақстанда қоршаған ортаны қорғау туралы 
заң қабылданды. Онда еліміздің әрбір тұрғыны 
өзін қоршаған ортадағы барлық тірі табиғатқа зиян 
тигізбеу керектігі айтылған. Сауықтыру мақсатымен 
ормандағы қураған, ауру және күн көзіне кедергі 
келтіретін ағаштарды кесу пайда әкеледі. 

Сабаққа қатысты ескертулер 
Кіріспе тапсырма. Орман мен таулардың 

көрікті жерлерінің суреттерін көрсетіңіз. Атақты 
пейжазист суретшілердің туындыларын пайдалануға 
да болады. Көңіл күйді көтеру үшін релаксацияға 
арналған музыканы қосыңыз. Мүмкіндігінше 
бейнекөріністі пайдаланыңыз. Оқушылардың 
көрсетілімнен нені көргендерін, нені сезінгендерін 
сұраңыз. Оқушылардың білімін саралау мақсатында 
кейбір оқушыларға әңгіме құруға тапсырма беріңіз. 

Артық сөзді тап. Бұл жұмысты жұппен 
орындаған тиімдірек. Тез және дұрыс орындаған 
оқушыларды мадақтаңыз. Үлгіде көрсетілгендей 
төрт сөзді ұсыныңыз, мысалы:
• емен, мамыргүл, алма ағашы, қарағай;
• шырша, сабақ, жапырақ, жеміс;
• күрек, теледидар, суқұйғыш, тырма.

Оқушылардан әр қатардағы артық сөздерді 
табуды, қалған сөздерді оқып, ортақ сөзбен атауды 
сұраңыз және өсімдіктердің пайдасы жөнінде 
ойланып көрулерін өтініңіз. Оқушылар жауап 
беруге қиналып жатса, «Егер жер бетінен өсімдіктер 
жойылып кетсе, не болар еді?» деген сияқты ашық 
сұрақ қойып көріңіз.

Жауаптар
1. Мамыргүл. Ортақ атау – ағаштар.
2. Шырша. Ортақ атау — өсімдік бөліктері.
3. Теледидар. Ортақ атау – бақша құралдары. 

Анықта.  Суретке назар аударыңыз. Нұсқарлар 
ненің неден жасалатынын көрсетеді. Мәселен, 
оқушылар мақтадан мата ның жасалатынын білмеуі 
мүмкін. Сондықтан өсімдіктерді технологиялық 
өңдеу үдерісі жайлы немесе нанның дастарқанға 
қалай келетіні туралы әңгімелеп беруге болады. 
Әңгімелеу барысында түсінуге жеңіл қарапайым 
сөздерді қолданыңыз: бидайды егеді, орады, 
диірменде тартады, ұн жасайды, қамыр илейді, 
нан пісіреді. Мамандықтарды да байланыстыруға 
болады. Мүмкіндік болса, бейнекөрініс көрсетіңіз. 
«Өсімдіктерден тағы не жасауға болады?» деп 
сұраңыз (мата, дәрі, қағаз). 
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Жауаптар
Ұн – бидай, май – күнбағыс, көйлек – мақта, 
қант – қант қызылшасы

Кімдікі дұрыс? «Араларыңда сол жақтағы 
суретте бейнеленген балалар секілді өсімдіктерді 
таптаған оқушылар бар ма?» – деп сұрап көріңіз. 
Өсімдіктер неге солып қалды? Өсімдіктерді 
таптаудың зияны туралы баяндаңыз: адамдар 
шөптің үстінде жүргенде өсімдіктерді сындырады 
және гүлдердің сабақ тарын таптайды. Адамдар 
жиі жүретін жерлерде топырақ тапталып, өсімдік-
тердің өсуіне кедергі жасайды. «Ормандағы еш 
нәрсе өспейтін соқпақ жолдарды білесіңдер ме?» 
деп сұрап көріңіз. Оқушыларға орманда жүргенде 
істеуге болмайтын әрекеттердің тізімін жасатыңыз. 
Енді келесі суреттегі адамдардың әрекеттеріне 
назар аударта отырып, олардың пайдасы жөнінде 
сұраңыз. Оқушылар ережелерді сақтай отырып, 
орманда демалуға болатынын түсінуі тиіс. Алдын 
ала оқушыларға олардың табиғатты қорғау ісіне 
қалайша атсалысқандары жайлы фотосуреттер 
әкелуді және әңгіме жазып келуді тапсырыңыз (гүл 
мен ағаш отырғызу, қураған бұтақтарды жинау). 
Осыдан кейін барлық оқушылардың суреттерін 
біріктіріп, «Біздің сыныптың табиғатты қорғаудағы 
үлесі» деген тақырыпта таныстырылым жасауға 
болады. 

Зертте. Бұл жұмысты топтарға бөліп орындау 
керек. Алдын ала әзірленген ойын алаңы мен 
үлестірмелі парақшаларды қолдану қажет. 

Ойынды жүргізуге арналған нұсқаулық
• Әр топтың оқушыларына кезекпен текшені 

лақтырыңыз.
• Текше нөміріне сәйкес келген үлестірмелі 

парақшаны алып, ондағы ұсынылған жағдаятты 
оқыңыз. 

• Егер үлестірмелі парақшада адамдардың 
табиғатқа зиян келтіретін жағдаяттары бейнеленсе 
/сипатталса, онда үлестірмелі парақшаның оң жақ 
шетінде жазылған ұпай саны текшедегі саннан 
шегеріліп тасталады. Егер табиғатқа пайда 
келтіретін жағдаяттар бейнеленсе/сипатталса, 
онда ұпай қосылады. 

• Қадам жасаңыз.
• Басқа топ ойыншыларына қадам жасатыңыз.
• Мәреге бірінші болып жеткен топ жеңіске жетеді. 

Сен білесің бе? Гүлденген даланы бейнелейтін 
бейнефильмді көрсетіңіз. Қызғалдақтан кілем 
жамылған даланы суреттейтін С.Мұқанов немесе 
М.Әуезовтің әңгімелері мен романдарынан үзінді 
оқып беруге болады. «Көктемде даладан осындай 
гүлдерді көргендерің бар ма? Гүлдерді кім жұлды? 
Неге бұлай істеуге болмайды?» – деп оқушылардан 
сұраңыз. 

Тілдік құзыреттілікті дамыту
Айтылым 
және 
тыңдалым

«Артық сөзді тап» және «Кімдікі дұрыс?» 
тапсырмаларын орындау кезеңінде оқушы-
лар сұрақтар мен жаңа ақпараттарды мұқият 
тың дайды. Ойын барысында оқушылар 
бейнеленген /сипат талған жағдаяттарды 
бағам дау үшін өз пікірін айтуы қажет 

Жазылым «Адам және табиғат» тапсыр масын орындау 
барысында оқушылар суреттерді сипат тайды 

Оқылым «Сәйкестендір» тапсырмасын орындау 
кезеңінде оқушылар өсімдіктердің сипат-
тамасын оқып, танысады 

Бағалау мүмкіндіктері 
Зерттеу жұмыстарын жүргізу барысында 

оқушылар өсімдіктерге қамқорлық жасаудың 
қаншалықты маңызды екенін түсінулері қажет. Осы 
мақсатта үлестірмелі парақшаларда келтірілген түрлі 
жағдаяттарды талқылау қажет. Не бейнеленгенін 
нақтылап көріңіздер. «Суреттегі кейіпкерлердің 
әрекеттері туралы не айта аласың? Табиғатқа 
зиянын тигізіп жатыр ма, әлде пайда келтіруде ме? 
Неліктен сендер осы жағдаятқа сәйкес ұпай шегеру 
керек деп шештіңдер? Суреттегі кейіпкер нақты не 
істеп жатыр? Қалай ойлайсың, саған таныс адамдар 
осындай әрекеттерді жиі істей ме?» 

Жұмыс дәптері бойынша ұсыныстар
1-жұмыс парағы. Өсімдіктерді қорғау

Адам және табиғат. Оқушылар суреттерде 
адам дардың өсімдіктерге зиян немесе пайда 
келтіріп жатқаны туралы жағдаяттарды бағалай 
алады: 

Жауаптар
1. Ұл бала ормандағы мамыргүл бұтағын ұрғылап 
жатыр. Минус.
2. Орманшылар қурап қалған ағашты арамен кесіп 
жатыр. Плюс.
3. Қыз бала отты сөндіріп жатыр. Плюс.
4. Балалар көгалды таптап жүр. Минус.
5. Балалар шырша отырғызып жатыр. Плюс.
6. Қыздар інжугүлдерді теріп жүр. Минус.

2-жұмыс парағы. Шөптесін өсімдіктер
Сәйкестендір. Оқушылар өсімдіктердің суретін  

сипаттамаларымен байланыстырып, бояуы керек.

Жауаптар
1) жұпаргүл; 2) жыланқияқ; 3) кәдімгі түймешетен. 

Қосымша тапсырмалар 
Саралап оқыту мақсатында оқушыларға 

«Сәйкестендір» тапсырмасына ұқсас тұрғылықты 
жердің кейбір гүлдері мен шөптерінің сипаттамасын 
тауып, құрастыруға тапсырма беріңіз. 

1-сабақ 
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Өсімдік бөліктері қандай 
қызмет атқарады?
Оқу мақсаттары:
• өсімдіктің негізгі бөліктерінің қызметін сипаттау; 
• эксперименттің басты белгілерін анықтау (мақсат, 

болжам, ресурстар, жоспар, мерзім, нәтиже).

Тірек сөздер
өткізу
бекіту
сіңіру

Оқулық:
Өсімдік бөліктері қандай қызмет атқарады?12-13-бб.
Жұмыс дәптері:
3-жұмыс парағы. Өсімдіктің сабағы қандай қызмет 
атқарады? 5-б.
4-жұмыс парағы. Өсімдіктің тамыры қандай қызмет 
атқарады? 6-б.

Ресурстар:
• стақандар;
• тамыры бар өсімдіктер, балдыркөк;
• ас пленкасы, ас бояулары;
• маркер, үлкейткіш әйнек;
• өсімдіктердің суреттері.

Сабаққа дайындық
Сабақта дайын нәтижені көрсету үшін «Зертте» 

айдарында берілген тәжірибені алдын ала (4-5 күн 
бұрын) әзірлеп, жасап көріңіз.

Сабаққа байланысты деректік 
материалдар

Өсімдіктің әр бөлігі белгілі бір қызмет атқарады. 
Алайда олардың барлығы бір бүтін ағзаның қызметін 
қамтамасыз етеді. 

Тамыр – өсімдікті топыраққа бекітетін, топы-
рақтан суды және қоректік заттарды сіңіретін бөлігі. 
Сондай-ақ ол құнарлы заттарды сақтау қызметін де 
атқарады. Сабақ жапырақтардың күн көзіне қолайлы 
орналасуын қамтамасыз етеді, сонымен бірге су 
және қоректік заттарды өткізеді. Жапырақтар 
сабақ жанына орналасып, фотосинтез, транспирация 
(өсімдіктің суды буландыруы) және өсімдіктің тыныс 
алу үдерістеріне қатысады.

Гүлдер – өсімдіктің көбею мүшелері. Өсімдік 
гүлдерінде жеміс пен тұқым пісіп жетіледі.

Сабаққа қатысты ескертулер
«Жедел жауап» кіріспе тапсырмасы. Бірінші 

сыныпта өсімдіктер мен оның бөліктері туралы 
оқығандарын оқушылардың есіне түсіріңіз. Оқулықтағы 
сұрақтарға жауап беру үшін сынып оқушыларын 

топтарға бөліңіз. «Біз, әдетте, өсімдіктің қандай бөлігін 
көре алмаймыз? (Тамыр.) Ол не үшін қажет? Тамырды 
кім көрді? Сипаттап беріңдер. Сабақ қандай болуы 
мүмкін? (Тік немесе жатаған.) Жапырақтар қайда 
орналасқан? Гүлдері ше?» – деген сұрақтар қойыңыз. 

Тамыр мен сабақ. Оқушылардың назарын фото-
суретке аударыңыз. Оқушылардың оны сипаттап 
беруін өтініңіз. «Ағашты қатты дауылда не ұстап 
тұрады? Егер өсімдіктердің тамыры болмаса не болар 
еді?» деген сияқты сұрақтарды қойып көріңіз. 

Оқушыларға қатты дауылда құлап қалған 
ағаштардың суреттерін көрсетуге болады. Кейде 
желдің  күші қатты болатыны соншалық, ағаштың 
тамыры оны ұстап тұра алмайтыны жайлы айтып 
 беріңіз. 

Келесі суретке назар аудартыңыз. «Өсімдікті 
суарғанда суды қайда құяды? Сосын не болуы мүмкін?» 
деген сұрақтар қойыңыз. Өзіңіз су мен қоректік 
ерітінділерді топыраққа құятынын, оны тамырдың 
сіңіретінін, су мен қоректік заттардың сабаққа жетіп, 
онда орналасқан кішкентай түтікшелермен өсімдіктің 
барлық бөліктеріне тарайтынын түсіндіріңіз. 

Зертте. Сыныпты түрлі деңгейдегі оқушыларды 
араластыра отырып, топтарға бөліңіз. Қажетті заттар: 
тамырлары бар өсімдік, стақандар, маркер, жапырағы 
бар балдыркөк сабағы, тамшуыр (пипетка), түрлі түсті 
бояу (чернила), ас бояуы, үлкейткіш әйнек. Тәжірибе 
жұмысының барлық бөліктерін оқушылардың өздері 
істегені маңызды, олардың топ ішіндегі қызметін 
бөліп беріңіз, мысалы, бір оқушы бояуды тамызады, 
екіншісі оны араластырады және т.б. 
Зерттеу жұмысын жүргізуге арналған нұсқаулар

1-кезең
• Стақанға су құйып, оған тамыры бар өсімдікті 

салыңдар. Стақандағы судың мөлшерін 
маркермен, стикермен белгілеңдер немесе 
өлшемін көрсетіңдер. 

• Су буланып кетпеуі үшін өсімдіктің айналасын ас 
пленкасымен жабыңдар.

• Оқушыларға үш күннен кейін не болуы мүмкін деп 
ойлануға мүмкіндік беріңіз, су деңгейін белгілеп 
қоюға болады.

• Күн сайын стақандағы су деңгейін белгілеп 
отырыңдар, нәтижелерін жазыңдар.

2-кезең
• Суы бар стақанға аздап бояу (чернила) немесе ас 

бояуын тамызыңдар. Әр топқа түрлі түсті бояу 
беріңіз.

• Балдыркөктің сабағындағы кішкентай түтік-
шелерді көру үшін оның түбіне үлкейткіш әйнектің 
(лупаның) көмегімен қараңдар. Балдыркөкті 
стақанға салыңдар.

• Бір күннен кейін не болғанын бақылаңдар. 
Балдыркөктің сабағын түбінен екі сантиметр 
жоғары кесіп, оған лупаның көмегімен қараңдар. 

Зерттеу барысында оқушылар тамырдың 
топырақтан суды және қоректік заттарды сіңіретінін, 
ал сабақтың оларды өсімдіктің басқа бөліктеріне 
жеткізетін түсінулері қажет. 
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Тамырдың түрлері. Суреттерде бейне ленген 
өсімдіктердің аты, тамыры мен ерекшеліктері жайлы 
сұраңыз. Бақбақтың бір үлкен тамыры болатынын 
және одан басқа майда тамырлар тарайтыны 
жайында түсіндіріңіз (негізгі тамыр жүйесі). Бидай 
сабағының түбінен көптеген майда тамырлар 
тарайтынын (шашақ тамыр жүйесі), сәбіздің тамыры 
бақбаққа қарағанда ірілеу болатынын (тамыржеміс) 
айтып түсіндіріңіз. Осыларға ұқсас тамырлары бар 
өсімдіктердің атын сұраңыз. Қызылша, ақжелкеннің 
және т.б. суреттері не фотосуреттерін көрсете 
отырып, бақбақ, бидай немесе сәбіздің тамырларына 
ұқсайтын өсімдіктерге бөлгізіңіз. 

Өсімдіктердің әртүрлі жерде өсе алатынын 
айтыңыз. Су өте тереңде орналасқандықтан, шөлді 
жерлерде өсетін өсімдіктердің тамырлары ұзын 
болады. Ал сулы жерлердегі өсімдіктердің тамырлары 
қысқа болады. 

Жапырақтар мен жемістер. Оқушылардың 
назарын фотосуреттерге аударыңыз. Жұбымен бірге  
ойлануға сұрақтар беріңіз: «Жапырақтар не үшін қажет? 
Жапырақтардың барлығы бірдей ме? Сабақта гүлдер бар. 
Олар не үшін қажет?». Оқушылар гүлдердің орнында 
тұқымы бар жемістер пайда бола алатынын түсіне алады. 

Тілдік құзыреттілікті дамыту
Айтылым 
және 
тыңдалым

Сабақта «Тамырдың түрлері» 
тапсырмасы мен практикалық 
жұмыстарды орындау барысында 
диалог жүргізуге көптеген мүмкіндіктер 
бар. Оқушылар басқалардың пікірін 
тыңдауды және өз ойларын басқа 
оқушылар түсінетіндей етіп анық 
айтуды үйренулері қажет

Жазылым «Не жетіспейді?» тапсырмасын орын-
дау кезінде оқушылар тамырдың 
қызметін сипаттап жазады. Қиын сөз-
дер дің жазылуына назар аударыңыз 
(сіңіру)

Оқылым Оқушылар «Дұрыс-дұрыс емес» 
тапсырмасының жауаптарын оқиды. 

Сөздік қор Сабақ барысында оқушылар «сіңіру», 
«бекіту», «өткізу» тірек сөздерін 
қолданады. Мынадай сөз тіркестерін 
қолдана отырып, олардың мағынасын 
түсіндіріңіз: сіңіру – бойына тарту; 
бекіту – затты құлап қалмау үшін 
қатайту; өткізу – өз бойынан жүргізу. 
Оқушыларға тамырдың қызметін 
сипаттауға қатысты сөйлем құрау 
үшін тірек сөздерді қатыстыра 
отырып, бірнеше сөзді үлестірмелі 
парақшаларға жазып беріңіз. Мысалы, 
тамыр, суды, сіңіреді, топырақтан

Бағалау мүмкіндіктері  
Зерттеу жұмысының нәтижелері алынғаннан 

кейін оларды алдын ала болжанған деректермен 

салыстыруды ұсыныңыз. Стақандағы қалған судың 
көлемін неғұрлым дәл тапқан топты анықтап, бағалау 
қажет. Осылайша, оқушылар тәжірибе жасаудың басты 
белгілерін есте сақтайтын болады (мақсаты, болжамы, 
нәтижесі). 

Жұмыс дәптері бойынша ұсыныстар
3-жұмыс парағы. Өсімдіктің сабағы қандай 
қызмет атқарады?

Раушан және түймедақ гүлдері. Саралап 
оқыту үшін кейбір оқушыларға басқа өсімдіктерді 
пайдаланып, өз бетінше тәжірибе жасап көруге және 
оның нәтижелерінің суретін салуға тапсырма беріңіз. 

Жауаптар 
Раушан және түймедақ гүлдері бояудың түсін сіңіріп 
алады.

 Дұрыс – дұрыс емес. Оқушылар сабақтың қызметін 
сипаттайтын дұрыс немесе дұрыс емес жауаптарды 
анықтайды.

Жауаптар
1) дұрыс емес; 2) дұрыс; 3) дұрыс емес; 4) дұрыс. 

4-жұмыс парағы. Өсімдіктің тамыры қандай 
қызмет атқарады?

Тамырлар. Оқушылар фотосуреттен көрген 
неме се өз ауласында арамшөптерді жұлғанда көрген 
тамырларының суретін салады. 

Не жетіспейді? Оқушылар суретті толықтырып 
салып, астына тамырдың қызметін жаза алады. 
Саралап оқыту мақсатында кейбір оқушыларға 
өсімдік бөліктерінің қызметін тереңірек жазуды 
тапсыруға болады. 

Жауаптар
Тамырдың суретін толықтырып салу. Қызметі: бекіту, 
сіңіру. 

Қосымша тапсырмалар
Егер ауа райы қолайлы болып жатса, мектеп 

ауласына шығып, бірнеше арамшөпті жұлып, олардың 
сабақтары мен тамырларын салыстыруға ұсыныс 
жасаңыз. 

Сандық білім беру ресурсы
«Өсімдік бөліктері қандай қызмет атқарады?» 

сандық білім беру ресурсы http://der.nis.edu.kz  
сайтында орналасқан. Осы сілтеме және ресурс атауы 
бойынша ақпаратқа қол жеткізе аласыз. Сандық білім 
беру ресурсы ұсыныс ретінде беріледі. Оны қосымша 
тапсырма немесе оқушылардың өзіндік жұмысы 
ретінде қолдануыңызға болады.

2-сабақ
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Сабаққа қатысты ескертулер 
Кіріспе тапсырма. Сыныпты төрт топқа бөліңіз, 

әрқайсысына жыл мезгілдерінің атауын беріңіз. 
Кезекпен қыс мезгілінен бастап ретімен топ мүшелері 
өз жыл мезгілдеріне қатысты белгілерін атап шығады.

Жыл мезгілі. Ауа райы қолайлы болса, 
оқушыларды сыртқа шығарыңыз. Егер мүмкіндік 
болмаса, терезеден немесе фотосуреттерден 
өсімдіктердің қыстағы және жаздағы көріністеріне 
бақылау жасатуға болады. Оқушылардан қандай 
белгілер бойынша жыл мезгілін анықтауға болатынын 
сұраңыз. Оқушылар күннің ұзаруын, ауа райының 
жылитынын айтуы мүмкін. Бірақ олар өсімдіктердің 
сыртқы көрінісіне қарап та жыл мезгілін анықтауға 
болатынын түсінуі керек. 

Бір ағаштың оқиғасы. Суреттерге қараңыз. 
«Қан дай ағаш бейнеленген? (Алма ағашы.) Неліктен 
мына суретте алма ағаштары әртүрлі бейнеленген? 
Әдетте жапырақтардың түсі қандай болады? Олар 
өз түстерін қашан өзгертеді? Ағаштар қашан қар 
жамылады?» деп сұраңыз. 

Бидай егістігі. Фотосуреттерге қараңыз. 
Оқушы лардың әрбір суреттегі жыл мезгілін 
анықтауын өтініңіз. «Суретте бейнеленген 
мәшинелерді білесіңдер ме? (Трактор, комбайн, 
соқасы бар трактор)». Сыныпты топтарға бөліңіз. Әр 
топқа түрлі жыл мезгілінде өсімдіктерге қандай күтім 
жасауға болатыны жайлы көбірек айтуларын сұраңыз. 
Мысалы, көктемде жер жыртады, тыңайтқыш себеді, 
егін егеді. Қар тоқтату мәселесіне тоқталыңыз. 
Сабаққа байланысты деректік материалдарды 
пайдаланып, қар тоқтату туралы баяндаңыз.

Ойлан. «Неліктен көктемде жер жыртады? Ол 
не үшін қажет? (Жерді тұқым себуге дайындайды, 
тыңайтады.) Неліктен қыста егін екпейді? Кейбір 
оқушылар «Қар кедергі келтіреді, жер суық 
болады» деп жауап беруі мүмкін. «Дегенмен, 
бұларға қарамастан заманауи технологиялардың 
бәріне мүмкіндігі жетеді. Дәннің өсуін тексеру үшін 
тәжірибе жасаңыз.

Зертте. Бұл тәжірибені топ болып жасап 
көріңіздер. 

Тәжірибе жасау үшін тоңызытқыш қажет (немесе 
алдын ала салқын жерді табыңыз: терезенің алды, 
терезенің сырты), тұқымдар, екі полиэтилен қалта, 
мақта.

Зерттеу жұмысын жүргізуге арналған нұсқаулар
• Суланған мақталарға үрмебұршақ тұқымдарын 

қойып, оларды полиэтилен қалталарға салыңыз. 
• Қалталарды №1 және №2 деп нөмірлеп, біреуін 

жылы жерге қойыңыз (шкафқа қоюға болады). 
Екінші қалтаны тоңазытқышқа немесе салқын 
жерге қойыңыз. Термометрмен екі орынның да 
температурасын өлшеуге болады. 

• Бір аптадан кейін нәтижесін бақылаңыз.

Өсімдікке жыл бойы 
қалай күтім жасау керек?

Оқу мақсаттары:
• өсімдіктердің маусымдық өзгерістерін сипат-

тау;
• топырақты күтудің  маңызын түсіндіру;
•   өсімдіктердің әртүрлі жағдайларда өсу 

мүмкіндіктерін зерттеу;
• құрылған жоспарға сәйкес бақылау жүргізу 

және қорытынды жасау.

Тірек сөз 
өзгеріс

Оқулық:
Өсімдікке жыл бойы қалай күтім жасау керек?  
14-15-бб.
Жұмыс дәптері:
5-жұмыс дәптері. Өсімдіктерге күтім жасау, 7-б.
6-жұмыс дәптері. Нұсқаулық, 8-б.

Ресурстар:
• жыл мезгілдеріне сәйкес қылқанжапырақты 

өсімдіктердің фотосуреттері (суреттері);
• полиэтилен қалталар (пакеттер);
• үрмебұршақ тұқымдары;
• мақта;
• тоңазытқыш (немесе өте салқын жерді таңдау 

керек);
• шырын құйылған стақандар, түтіктер. 

Сабаққа дайындық
Сабақта дайын нәтижені көрсету үшін «Зертте» 

айдарында берілген жұмысты алдын ала жасап көріңіз. 

Сабаққа байланысты деректік 
материалдар

Жыл мезгілдері дегеніміз – жылдың шартты 
түрде бөлінген уақыт аралығы. Әрбір жыл мезгіліне 
белгілі бір мезгілдік және температуралық жағдайлар 
тән. Қалыпты климат жағдайында жыл мезгілдері 
ауысқан сайын табиғатта болатын түрлі табиғи 
өзгерістер өсімдіктерден анық білінеді. Жыл мезгілдері 
ең алдымен мынадай белгілері бойынша ажыратылады: 
күннің ұзаруы, температураның өзгеруі. Табиғаттағы 
өзгерістер өсімдіктерге де әсер етеді. 

Егістіктерде қар тоқтату – күздік егінді жылыту 
үшін және көктемде қар еру мерзімін ұзарту үшін 
жасалатын жұмыстар. Ол үшін бұталардан онша биік 
емес қоршаулар жасайды немесе жерді жал жасап 
жыртады.

Күздік егінді күзде себеді, ол қар астында қыстап 
шығады. Кейбір дақылдар ғана күзде егіледі.
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• Оқушыларға бір апта өткен соң не болатыны 
жөнінде ойланып көруді ұсыныңыз. Алдын ала 
болжанған нәтижелерді жазып қоюға болады. 

Оқушылар бір аптадан кейін алдын ала 
болжанған деректер мен алынған деректерді 
салыстырады. Олар тоңазытқышта тұрған дәннің 
өспегенін, ал жылы жерде тұрған дәннің өсе 
бастағанын байқайды. 

Шырша мен қайың. «Қандай жапырақтар қыста 
өз түсін өзгертеді, ал қандай жапырақтар өзгеріссіз 
қалады? Барлық жапырақтар қыстыгүні өз түсін 
өзгерте ме?» деп сұрақ қойыңыз. Жалпақжапырақты 
және қылқанжапырақты өсімдіктер жайлы түсіндіріңіз. 
Жаңажылдық шыршаны еске түсіруге болады. 
Оқушыларға басқа да қылқанжапырақты өсімдіктердің 
суретін көрсетіңіз. Оларды бір-бірімен салыстыртыңыз. 
Қылқандарының қалыңдығы мен ұзындығына мән 
беріңіздер. Олардың атауларын сұраңыз, егер білмесе, 
онда өзіңіз олардың атын атаңыз. 

Тілдік құзыреттілікті дамыту
Айтылым 
және 
тыңдалым

Сабақта «Бір ағаштың оқиғасы», 
«Бидай егістігі» тапсырмаларын 
орындау барысында диалог 
жүргізуге көптеген мүмкіндіктер 
бар. Оқушылар басқалардың пікірін 
тыңдауды және өз ойларын басқа 
оқушылар түсінетіндей етіп анық 
айтуды үйренулері қажет.

Жазылым «Ағаш» тапсырмасын орындау 
барысында оқушылар жыл 
мезгілдерінің атауларын жазады.

Оқылым Оқушылар «Күтім жасау 
ерекшеліктері» тапсырмасын 
орындау барысында оның 
нұсқауларын оқиды.

Сөздік қор Сабақ барысында оқушылар 
«өзгеріс» тірек сөзін қолданады.

Бағалау мүмкіндіктері 
Оқушылар зерттеу жұмысын жүргізу барысында 

жоспарға сәйкес бақылау жасауды және оның 
нәтижелерін жазуды үйренеді. Мұғалім оқушылар 
жүргізген зерттеу жұмыстарының реттілігін тексереді. 
Тапсырманы орындау барысында оқушылардың жұмыс 
дәптерлеріне салып жатқан суреттерін бақылайды. Егер 
оқушының екі суреті де бірдей болса немесе жылы жерге 
қатысты өспей қалған дәннің суретін салатын болса, 
онда оқушының бақылаудан нәтиже шығармағанын 
білдіреді. Ондай оқушымен әлі де қосымша жұмыс істеу 
қажет.

Жұмыс дәптері бойынша ұсыныстар
5-жұмыс парағы. Өсімдіктерге күтім жасау

Тәжірибе. Тәжірибе нәтижесінде не байқаған-
дарын сұраңыз. Оқушылар жылы және салқын жердегі 
дәндердің суретін салу керек. 

Ағаш. Суретпен жұмыс істер алдында оларды 
талқылау қажет. Оқушылар жапырақтары түскен ағашты 
көріп, оның күздің көрінісі екендігін, ағаштардың бүршік 
жаруы көктем мезгілін бейнелейтінін, ағаштардың 
шешек атуы жазды бейнелейтінін, ал қар басқан 
жапырақсыз ағаштар қысты бейнелейтінін түсінулері 
қажет. Жыл мезгілдеріне сәйкес суреттерді бояу қажет. 
6-жұмыс парағы. Нұсқаулық

Күтім жасау ерекшеліктері. Бұл тапсырманы 
оқушыларға саралап орындатуға болады. Олар 
өсімдіктерді баптауға қатысты нұсқаулықты оқып, 
өсімдіктердің сусыз өспейтінін түсінеді, бос орындарға 
қалып қойған сөйлемдерді жазады. 

Жауаптар
Азалияны күн сайын суару қажет. Кактусты айына бір-
екі рет суарады. Қазтамақ гүліне үш-төрт күнде бір 
рет су құяды.

Топырақ күтімі. Оқушылар берілген сөздерден 
топырақтың күтіміне қатысты сөздерді белгілейді. 

Жауабы
Қопсыту, тыңайту, қар тоқтату.

Қосымша тапсырмалар 
Оқушылар түрлі жағдайларда дәнді өсіру 

тәжірибесін жалғастыра алады. Салқын жерде өспеген 
дәнді жылы жерге ауыстырып, одан әрі не болатынын 
бақылау керек.

 

3-сабақ
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Өсімдік топтары
Оқу мақсаттары:
• өсімдіктердің әртүрлі жағдайларда өсу 

мүмкіндіктерін зерттеу; 
• өсімдік топтарын тіршілік ортасына және 

қоршаған ортаның жағдайларына (ылғал) 
бейімделу жолдары бойынша салыстыру.

Тірек сөздер
құрғақшылыққа төзімді
ылғалсүйгіш

Оқулық:
Өсімдік топтары, 16-17-бб.
Жұмыс дәптері:
7-жұмыс парағы. Өсімдіктерді қалай топтастыруға 
болады? 9-б.
8-жұмыс парағы. Ылғалсүйгіш және құрғақшылыққа 
төзімді өсімдіктер, 10-б.

Ресурстар:
• энциклопедиялар;
• жергілікті жерде өсетін түрлі өсімдіктердің 

фотосуреттері: шөптер, бұталар, ағаштар;
• құрғақшылыққа төзімді және ылғалсүйгіш 

өсімдіктердің фотосуреттері немесе суреттері 
(тұңғиық пен беде, бидай мен күріш, алма ағашы 
мен қарағай, ботагөз бен бетеге, т.б.);

• кактус (өсімдіктің өзі немесе суреті);
• топ санына сәйкес А1 пішінді парақтар. 

Сабаққа дайындық
Алдын ала «Ресурстар» айдарында аталған 

өсімдіктердің фотосуреттерін немесе суреттерін 
әзірлеңіз. А1 пішіндегі парақтарды екі бағанға 
бөліп, оларға «ылғалсүйгіштер», «құрғақшылыққа 
төзімділер» деп жазыңыз.

Сабаққа байланысты деректік 
материалдар 

Өсімдіктер тіршілік ету ортасына әртүрлі 
жолмен бейімделеді. Сіңіретін суының мөлшеріне 
бай ланысты өсімдіктер құрғақшылыққа төзімді 
(шөлді және шөлейт жерлерде өсетін өсімдіктер) 
және ылғалсүйгіш (суқоймаларда өсетін 
өсімдіктер) болып бөлінеді. Құрғақшылыққа 
төзімді өсімдіктер суды сіңіре отырып, сақтауға 
бейімделген. Кейбір өсімдіктердің тамыры   
15-30 метр тереңдікке дейін жетіп, жерасты 
суларын сіңіре алады. Ал басқа өсімдіктердің 
тамыры кең ауқымды жерді қамтып, үлкен аумақтың 
суын сіңіріп алады. Суды аз буландыру үшін олардың 
жапырақтары шағын болып келеді. Құрғақшылыққа 

төзімділік дегеніміз – ағзаның шөлге шыдамдылық 
қабілеті. 

Егер белгілі бір өсімдікті түрлі табиғи ортаға  
өсіріп көрсе, онда мынадай сыртқы айыр-
машылықтарды байқауға болады: жапырақтарының 
мөлшері мен түсі, сабақтарының орналасуы, түрі 
мен қалыңдығы әртүрлі болады.

Сабаққа қатысты ескертулер 
Кіріспе тапсырма. Өсімдіктерді қандай 

түрлерге бөлуге болатынын сұраңыз (ағаштар, 
бұталар, шөптер; жабайы және мәдени өсімдіктер). 
Сыныпты бірнеше топқа бөліңіз. Жарыс ұйымдасты-
рыңыз: әр топтың өсімдік түрлерін көбірек атауларын 
сұраңыз. Одан кейін түрлі ағаштар, бұталар және 
шөптердің суреттерін көрсетіп, олардың түрлерін 
анықтауға тапсырма беруге болады. 

Негеш пен Эвриканың демалысы. Оқушы-
лардың назарын оқулықтағы иллюстрацияға 
аудартыңыз. Топтарға «Негеш пен Эвриканың 
демалысы» тақырыбында шағын әңгіме құруға 
тапсырма беріңіз. «Әр әңгімеге қандай тақырып 
беруге болады? Неге олай ойлайсыңдар? Ол жердің 
табиғатын анықтауға не көмектесті (пейзаж, таулар, 
суқойма, өсімдіктер)? Тұңғиық пен бақбақтың 
суретін салыстырыңдар. Тұңғиық қайда өседі? 
(Суқоймада.) Бақбақ ше? (Шалғындықта.) Шөптердің 
бір-бірінен айырмашылығы неде? (Сабағының 
ұзындығы, жапырақтарының түрі.)» де ген секілді 
сұрақтар қойыңыз. Жауаптарын тыңдаңыз. 
Оқушылар өсімдіктерді тіршілік ететін ортасына 
байланысты шөлді жерде, шалғындықта немесе 
далалы жерде, сулы жерде өсетін өсімдіктерге бөлуі 
мүмкін. «Тағы қай жерде өсімдіктер өсуі мүмкін? 
(Тауларда, орманда, тундрада және т.б.)» 

Жина. Оқушыларға өсімдіктердің суреттері 
мен түрлері көрсетілген пазлдардың сыңарын 
табуға тапсырма беріңіз. «Өсімдіктердің қандай 
сыртқы ерекшеліктері олардың түрін анықтауға 
көмектесті? Олардың қайсысы елімізде өседі? Неге 
жантақтың тамыры осындай болады деп ойлайсың?» 
деген сұрақ қойыңыз (Себебі жантақ өсетін жердің 
суы өте тереңде болады.) Неліктен тұңғиықтың 
жапырақтары қалың және сабақтары ұзын болады? 
(Себебі су бетінде еркін қозғалу үшін және артық  
суды сіңірмеу үшін қалың болады.) Неліктен 
тауда өсетін өсімдіктер далалы жерде өспейді? 
(Себебі олар тіршілік ететін орталарының табиғи 
жағдайларына бейімделеді.) Суды сіңіруіне 
байланысты өсімдіктер құрғақшылыққа төзімділер 
және ылғалсүйгіштер болып бөлінетінін айтыңыз. 
Фотосуреттерін немесе бейнекөріністерін 
көрсетіңіз. 

Жауап 
1 – Ә, 2 – Б, 3 – А.
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Ойлан. Кактусты көрсетіңіз. Егер мүмкіндік  
болса, әр топқа кактус беріңіз. Оқушыларға қа-
уіпсіздік ережелерін ескертіңіз. Оқушылардың как-
тустың инелері оның жапырақтары екеніне көздері 
жетеді. Әр топ «Кактустың жапырақтарының пішіні 
неге осындай?» деген сұраққа жауап іздейді. Как-
тустың қайда өсетінін естеріне салыңыз (шөлде). 
Оқушылар өсімдіктің жапырақтары суды көп булан-
дырмау үшін осындай ине тәрізді жапырақтарға ай-
налған деген тұжырым жасаулары тиіс.

Зертте. Топпен зерттеу жұмысы жүргізіледі. Әр 
топқа А1 пішінді парақтар беріңіз. Әртүрлі жерде 
өсетін екі өсімдіктің суретін барлық оқушыларға 
таратыңыз.
Зерттеу жұмысын жүргізуге арналған нұсқаулар
• Барлық оқушылар суретке қарайды.
• Өсімдіктің сыртқы көрінісі бойынша оның 

құрғақшылыққа төзімді немесе ылғалсүйгіш екенін 
анықтайды.

• Суретті парақтағы сәйкес бағанға жапсырады.
• Топ ішінде талқылап, дәлелдер келтіреді.
• Барлық топтардың жұмыстарын салыстырады.

Оқушылар өсімдіктердің өздері бейімделген 
жерлерде өсе алатынын түсінеді. 

Сен білесің бе? Оқушылар суреттерді қарап, 
оларды салыстырсын. «Өсімдіктің биіктігі неге 
байланысты болады? Неліктен қарағайлардың 
биіктігі әртүрлі?» – деп сұраңыз. Оқушылар 
өсімдіктердің өсетін жерінің табиғат жағдайына 
бейімделетінін түсіне алады. Мысалы, қарағай тар 
жерде өссе, бұтақтарын кеңге жая алмай, биікке 
қарай өседі. 

Тілдік құзыреттілікті дамыту
Айтылым 
және 
тыңдалым

Зерттеу жұмысының барысында 
оқушылар өз пікірін ортаға салады, 
басқа сыныптастарының жауабын 
тыңдайды. 

Жазылым «Кестені толтыр» тапсырмасын 
орындау барысында оқушылар 
сөздерді көшіріп жазады.

Сөздік қор Сабақ барысында оқушылар 
«құрғақшылыққа төзімді» және 
«ылғалсүйгіш» тірек сөздерін 
қолданады. Зерттеу жұмысын 
жүргізген кезде осы сөздерді 
қатыстырып, сөйлем құрастыруға 
тапсырма беріңіз. 

Бағалау мүмкіндіктері 
Сабақ барысында оқушылар өсімдіктердің 

өсетін жерінің табиғат жағдайына бейімделетінін 
түсіне алады. Олар құрғақшылыққа төзімді және 

ылғалсүйгіш өсімдіктердің болатынын, сол себепті 
олар әртүрлі жерлерде – орманда, суқоймаларында, 
далалы және шөлді жерлерде өсетінін білулері 
керек. Зерттеу жұмысының барысында «Егер 
тұңғиықты далалы жерге отырғызса, не болар 
еді? Бұл өсімдіктер қайда өседі?» деп сұрап 
көріңіз. Сол жерлерді сипаттап беріңіз. Ол жерде 
өсетін өсімдіктердің жапырақтарының үстіңгі 
бетін салыстырыңдар. «Қалай ойлайсыңдар, егер 
өсімдіктердің өсетін ортасын алмастырып отырғызса 
не болар еді?» – деп сұраңыз. 

Жұмыс дәптері бойынша ұсыныстар
7-жұмыс парағы. Өсімдіктерді қалай топтас-
тыруға болады? 

Түрлі белгілері. Оқушылар жазылмай қалған 
сөздерді сызбаға жазады. Содан кейін олар өздері 
білетін кез келген өсімдіктің суретін салып, оны 
сипаттайды.

Жауап
Түрі бойынша: ағаштар, шөптер. Суға қатысы 
бойынша: ылғалсүйгіш.

8-жұмыс парағы. Ылғалсүйгіш және 
құрғақшылыққа төзімді өсімдіктер

Кестені толтыр. Оқушылар суретте бейнеленген 
өсімдіктерді сыртқы түрлеріне қарап, құрғақшылыққа 
төзімді және ылғалсүйгіш деп екі топқа бөледі. 
Атауларын кестенің бағандарына толтырады. 

Жауап
Ылғалсүйгіш Қ ұ р ғ а қ ш ы л ы қ қ а 

төзімді
жұпаргүл қызылмия
бақбақ сексеуіл
ақ тал ши
майтамыр жиде

Қосымша тапсырмалар 
Жедел жауап. Оқушылар қойылған сұрақтарға 

тек «иә» немесе «жоқ» деп жауап береді. 
• Қайың – шөл өсімдігі ме? 
• Эдельвейс – тауда өсе ме? 
• Сары тұңғиық – су өсімдігі ме?
• Көкнәр – орман өсімдігі ме? 
• Бетеге – дала өсімдігі ме? 

Жауабы 
Жоқ. Иә. Иә. Жоқ. Иә. 

4-сабақ
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Оқыту нәтижелерін бақылау 
«Өсімдіктер» тарауын оқып болған соң 

оқушылар:
• жыл мезгілдеріне байланысты өсімдіктердің 

өзгеретінін біледі; 
• өсімдіктердің тіршілік ету ортасына бейім-

делетінін түсінеді; 
• топыраққа күтім жасаудың маңыздылығын ұғады;
• тамырдың өсімдікті ұстап тұратынын және суды 

тамыр арқылы сіңіретінін біледі; 
• сабақтың өсімдікті ұстап тұратынын және оның су 

мен қоректік заттарды өткізетінін түсінеді; 
• өсімдіктің барлық бөліктері белгілі бір қызмет 

атқаратынын түсінеді;
• тіршілік ету ортасына байланысты өсімдіктердің 

түрлері болатынын біледі. 

Біз нені үйрендік? 
1. Мына пікірлердің дұрыстығын анықта.

Жауап
1) иә;
2) иә;
3) жоқ;
4) жоқ;
5) иә;
6) иә.

Қосымша тапсырмалар 
1. «Өсімдік әлемін қалай сақтауға болады?» 

тақырыбын өткенде оқушылар арасында 
«Кім көбірек ағаш отырғызады?» сайысын 
ұйымдастырыңыз. Ол үшін оларға көшеттер 
таратып, оларды отырғызған сәттерін суретке 
түсіріп, презентация жасауға тапсырма беріңіз.  
Ал кейбір оқушыларға сол ағаштар жайлы 
ақпараттар әзірлеуге тапсырма беріңіз.  

2. «Қандай өсімдіктің тұқымы тез өседі?» және 
«Өсім діктер электр жарығында өсе  ала ма?» 
деген тақырыптарда шағын зерттеу ұйым-
дастырыңыз. 

3. Оқушыларға таңдаған тақырыптары бойынша 
зерттеу жұмысын жүргізуге ұсыныс жасаңыз. 
Соңғы сабақта зерттеу жұмысын бағалауға 
болады. 

4. Келесі тапсырмаға төмендегі құрал-жабдықтар 
қажет:

• көгөністер пен жемістердің нақпішіндері (муляж);
• балаларға арналған ойыншық ас үй жабдықтары 

мен плитасы. 
Өсімдіктерге күтім жасауға қатысты тақы-

рыптарды өткенде оқушыларға өз өңірінде өсетін 
көгөністерден бірнеше «тамақ әзірлеуге» тапсырма 
беріңіз. Бұл тапсырманы топтар арасында жарыс 
түрінде өткізуге болады. Сонымен қатар мүмкіндік 
болып жатса, оқушыларды наубайхана мен диірменге 
апарған жөн. 
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Тараудың мақсаттары
«Жануарлар» тарауын оқып-үйрену барысында 

оқушылар: 
• жануарлардың топтарын (сүтқоректілер, 

құстар, балықтар, қосмекенділер, бауырымен 
жорғалаушылар және бунақденелілер);

• жануарлардың көбею жолдарын;
• жануарлардың түсі мен әрекеті олардың тірі 

қалуына көмектесетінін;
• жануарлардың тіршілік ету ортасына қалай 

бейімделетінін;
• жануарлардың алуантүрлілігін сақтаудың 

маңыздылығын;
• эксперимент жүргізуді және оның нәтижелерін 

кестеге түсіруді;
• бақылау нәтижелерін шартты таңбалар арқылы 

жазуды;
• қоршаған ортадағы нысандар мен құбылыстарды 

зерттеуге қажетті жағдайларды және 
зерттеушілердің жеке қасиеттерін;

• бақылау жасау жоспарының қалай құрылатын 
біледі және түсінеді. 

«Жануарлар» тарауын оқыту 1-сыныпта 
меңгерген білімге негізделуі қажет. Оқушылар  
жабайы және үй жануарлары болатынын, олардың 
жыл мезгілдеріне қатысты маусымдық өзгерістерге 
бейімделе алатынын біледі. 2-сыныпта берілген білім 
мазмұны бұрынғы білімдерін дамытуға мүмкіндік 
береді. 

Әрбір тақырып алуан түрлі тапсырмаларды 
қамтиды: сыныппен жұмыс (топпен, жұппен, жеке); 
бақылау жасау, көрініс көрсету, фотосуреттерге 

қарау, интернет және  энциклопедиядан ақпараттар 
оқу. 

Тарауды меңгертуде қосымша уәж ретінде 
өзіңіздің тәжірибеңізді, оқушылардың бұрынғы 
білімдерін пайдаланыңыз. Бастауыш сыныпта 
жануарлардың жіктелуін оқып-үйренуде «класс», 
«түр», т.б. терминдерді енгізбей, «топ» деген сөзді 
қолдану ұсынылады.

Қосымша әдебиеттер: 
• жануарлар туралы энциклопедиялар; 
•  жануарлар туралы әңгімелер мен ертегілер. 

Ойланып көр! 
1. Қандай жануарларды құстарға жатқызуға болады?
 Бұл жерде оқушылар кез келген құсты атай алады. 

Кейбір оқушылар құстардың қауырсындары, 
тұмсығы, қанаттары, құйрығы болатынын айтуы 
мүмкін. Егер оқушылар құстар дегеніміз  ұшатын, 
жұмыртқа салатын жануарлар деп айтса, онда 
олардың сөзін түзетпей-ақ қойыңыз, бұл жөнінде 
кейін өтетінімізді айтыңыз.  

2. Бунақденелілер қалай қозғалады? 
Бунақденелілер жылжи алады, ұша алады, секіре 
алады, жүре алады.

3. Жануарлар жауынан қалай қорғанады? 
 Кейбір жануарлар өте сақ болады, мысалы, қоян.

Ал басқа жануарлар жемтіктерін  ұзақ уақыт 
бойы торуылдап отыра алады. Сонымен бірге 
жануарлар аман қалу үшін бүркеніш реңдерін 
пайдаланады.



қосмекенділерге бақа мен құрбақалар, құйрықты 
қосмекенділерге құйрықты бақалар мен құрлық 
саламандралары жатады. Қосмекенділер қорек-
тенуге жарамды барлық қозғалатын жәндіктерді 
ұстап алады, бірақ қозғалмайтын қорекке тиіспейді. 
Терісінен үнемі ылғал бөлінетіндіктен, олар 
қоршаған ортаның ылғалдылығына тәуелді болады. 
Қосмекенділер құрлық және су қосмекенділері 
болып бөлінеді. Алайда барлық қосмекенділер 
суда көбейеді, балықтар сияқты уылдырық шашады. 
Тіпті құрлық қосмекенділерінің өздері өте ылғалды 
жерде тіршілік етеді.

Балықтың денесі бас, дене, құйрық және 
жүзбеқанаттардан тұрады. Балықтың басында аузы, 
танау тесіктері және желбезек қақпақтары, көздері 
орналасқан. Жүзбеқанаттары жұп (көкірек және 
құрсақ) және тақ (арқа, құйрық, аналь) болып келеді. 
Көкірек және құрсақ жүзбеқанаттары денесінің 
тепе-теңдігін ұстап тұрады. Құйрық жүзбеқанаты 
қозғалтқыш мүше болып табылады. Балықтардың 
көпшілігінің денесі қабыршақпен қапталған.

Сабаққа қатысты ескертулер 
«Ойлан, тап!» кіріспе тапсырмасы. Оқу-

шыларға түрлі жануарларды естеріне түсіріп, 
жұп болып немесе шағын топтарда пантомима 
әдісімен жануарларды бейнелеуін сұраңыз. Одан 
әрі жануарлар туралы меңгергендерінің барлығын 
айтып беруін өтініңіз. 

Жануарлардың топтары. Суреттерде бейне-
ленген жануарларды атап шығуын сұраңыз. Басқа 
да суреттерді қосуға болады. Оқушыларға жұппен 
жануарларды топтастыруға тапсырма беріңіз. 
Оқушылар жануарлардың ішінен үй жануарларын 
(жылқы, әтеш), жабайы жануарлардың (ақбөкен, 
қарлығаш, қасқыр, құрбақа, көбелек, жылан, кесіртке, 
балық) топтарын атауы мүмкін. Тағы да қандай 
түрлері болатынын сұраңыз. Оқушылар балықтар, 
қосмекенділер, бауы рымен жорғалаушылар, құстар 
және сүтқоректілер терминдерін атамай-ақ, 
жануарларды топтастыруы мүмкін. Оқушылардың өз 
білімдерін сабақ соңында тексере алатындындығын 
хабарлаңыз. Егер оқушылар қате лессе, көмектесіңіз.

Одан әрі жылан және кесірткені сипаттап 
берулерін тапсырыңыз. Олар қалай қозғалады? 
(Жылжиды.) Егер сынып бөлмесі қолайлы болып жатса, 
бірнеше оқушы жыланның қозғалысын көрсе туіне 
болады. Одан кейін жыланның қозғалысын көрсеткен 
оқушы нені сезінгенін және оны көрген оқушылардың 
нені байқағандарын талқыласын. Оқушылар жылан 
секілді жерді бауырлай қозға латынын түсінулері 
керек. «Тағы қандай жануар осылай қозғалады?» – 
деп сұраңыз. Оқушылар тасбақа мен қолтырауынды 
естеріне түсірулері мүмкін.

Салыстыр. «Бейнеленген жануарлардың 
қайсысы бауырымен жорғалау шыларға жатады? 
(Қолтырауын және тасбақа.)», – деп сұраңыз. 
Олардың сыртқы бейнесіне қарап жауаптарын 
дәлелдеп берулерін өтініңіз. «Тағы қандай 
жануар бейнеленген? (Саламандра және бақа.) 

Алуан түрлі жануарлар 
Оқу мақсаттары: 
• жануарлар класының өкілдерін ажырату: 

сүтқоректілер, құстар, балықтар, 
қосмекенділер, бауырымен жорғалаушылар 
және бунақденелілер;

• бақылау нәтижелерін шартты белгілердің 
көмегімен белгілей білу.

Тірек сөздер
балықтар
бауырымен жорғалаушылар
қосмекенділер
суқойма

Оқулық:
Алуан түрлі жануарлар, 20-21-бб.
Жұмыс дәптері:
9-жұмыс парағы. Суқойма мекендеушілері, 11-б.
10-жұмыс парағы. Жануарлардың дене мүшелері, 
12-б.

Ресурстар:
• жазу жазылған үлестірме парақшалар (суда 

тіршілік етеді, суқоймасына жақын жерде тіршілік 
етеді, құрғақ жерде тіршілік етеді, терісі құрғақ, 
терісі шырышты, терісі түлейді, шабақтар, итбалық 
шабақтары, құйрықты, жорғалайды, құйрығы 
болмайды, суда уылдырық шашады, жүзе алады, 
мұз астында қыстай алады, құрлыққа шыға алады, 
қабыршағы бар, жұмыртқа салады);

• А3 пішінді парақтар;
• энциклопедиялар;
• бунақденелілер, балықтар, қосмекенділер, 

бауырымен жорғалаушылар, құстар және 
сүтқоректілердің суреттері. 

Интернет-ресурс:
• итбалық және шабақтар жайлы бейнекөрініс.

Сабаққа дайындық
Сабаққа жергілікті жерді мекендейтін қос-

мекенділер, бауырымен жорғалаушылар, балық-
тар жайлы барынша көп суреттер мен ақпараттар 
әзірлеңіз. 

Сабаққа байланысты деректік 
материалдар 

Бауырымен жорғалаушылар – жұмыртқалайтын 
жануарларға жатады, жұмыртқасын құрлыққа 
салады, өкпесімен дем алады. Қазіргі кезде тіршілік 
ететін бауырымен жорғалаушыларды төрт топқа 
бөліп қарастырады: қабыршақты (кесірткелер, 
құбылғылар және жыландар); тасбақалар; қолты-
рауындар; тұмсықбастылар.

Қосмекенділер Жер бетінде ең алғаш пайда 
болған омыртқалы жануарларға жатады. Олар 
өкпесімен және терісімен тыныс алады. Құйрықсыз 

24 2-тарау. Жануарлар
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Салыстырыңдар. Ұқсастық бар ма? (Жануар лар 
сырттай бір-біріне ұқсас.) Айырмашылығы неде?» 
Оқушыларды топтарға бөліп, әр топ мынадай 
сұрақтарға жауап беруін сұраңыз: «Қолтырауын 
мен бақаның терісі қандай болады? Тасбақалар 
қайда тіршілік етеді? Саламандралар ше?» 
Бауырымен жорғалаушылардың терісі қабыр шақпен 
қапталған. Олардың терісінің түлейтінін айтыңыз. 
Қолтырауындар мен тасбақалар біртіндеп түлейді. 
Ал жыландар бірден түлейді. Бақа және басқа да 
қосмекенділер сусыз ұзақ тіршілік ете алмайды, 
себебі олардың терісі үнемі ылғалданып тұруы 
қажет. 

Жауап
Бақаның терісі жалаң, қолтырауынның терісі 
қабыршақпен қапталған. Тасбақалар суда және 
құрлықта тіршілік етеді, бірақ жұмыртқаларын 
құрғақ жерге салады. Саламандра ылғалды және 
сыз жерлерде тіршілік етеді, өте құрғақ жерлерден 
қашады, бірақ дернәсілдерін суға салады.

Балықтың дене құрылысы. Суқоймалар  
қандай болады? (Өзен, көл, теңіз, тоған.) Сендер 
тұратын жерде суқоймалар бар ма? Бар болса, оның 
атауын сұраңыз. «Қандай жануар суда тіршілік ете 
алады?» – деп сұрап көріңіз. Жұп болып талқылап, 
әрбір жауапты тыңдап, тақтаға жазыңдар. Нәтижесінде 
суқойманы мекендеушілердің үлкен тізімі шығуы 
керек: мысалы, ұлулар, балықтар, құндыздар, суаршын 
қандала, түрлі қосмекенділер. «Тірі мөңкені (балық) 
кім көрді?» – деп сұраңыз. Қазақстанда күміс мөңке 
өсірілетіні туралы айтып беріңіз. Суреттерге тағы 
да қараңыздар. Сыныпты топтарға бөліп, олардың 
әрқайсысы мынадай сұрақтарға жауап беру қажет: 
«Қандай дене бөліктері ерекше бейнеленген? Олар 
не үшін қажет? Балықтардың бәрінде болуы мүмкін 
бе?» 

Зертте. Оқушыларды топтарға бөліңіз. Әр 
топқа Эйлер-Венн диаграммалары салынған және 
«ҚОСМЕКЕНДІЛЕР», «БАУЫРЫМЕН ЖОРҒАЛАУ-
ШЫЛАР», «БАЛЫҚТАР» деп жазылған А3 пішінді 
парақтарды, «Ресурстарда» көрсетілген сөз 
тіркестері жазылған үлестірме парақшаларды 
таратыңыз. Зерттеу жұмысын бастамас бұрын оқу-
шыларға Эйлер-Венн диаграммасының заттардың 
көптеген ортақ қасиеттерінің кестеге түскен бейнесі 
екенін, дөңгелектердің қиылысқан тұсына үшеуіне 
де ортақ қасиеттері жазылатынын ескертіңіз.
Зерттеу жұмысын жүргізуге арналған нұсқаулар
• Әр топ бір үлестірме парақшадан алып, оны 

оқиды.
• Егер жазылған мәлімет жануарлардың бірнеше 

тобына ортақ болса, онда сәйкес келетін 
дөңгелекшелер қиылысына орналастырады.

•  Егер бір ғана топқа сәйкес келсе, онда оны сол 
топтың дөңгелегінің  ішіне орналастырады. 

• Әр топ өз жұмыстарын талқылайды.
• Одан кейін басқа топтардың жұмысымен 

салыстырады. 

Тілдік құзыреттілікті дамыту
Айтылым 
және 
тыңдалым

«Жануарлардың топтары» тапсырмасын 
орындағанда оқушылар дұрыс жауап беру үшін 
мұғалім қойған сұрақтарды тыңдайды

Жазылым «Кесте» тапсырмасын орындау арқылы 
оқушылардың жазылым дағдысы дамиды

Оқылым «Салыстыр» тапсырмасын орындау үшін 
оқушылар энциклопедиядан үзінділер оқиды

Сөздік қор Оқушылар «қосмекенділер», «бауырымен 
жорғалаушылар», «балықтар» тірек сөздерін 
атау үшін және олардың қайда мекендейтінін 
айту үшін түрлі жануарлардың суреттерін 
көрсетіңіз

Бағалау мүмкіндіктері  
Зерттеу жұмысын жүргізу барысында оқушылар 

қосмекенділер, бауырымен жорғалаушылар және 
балықтардың ұқсастығы мен айырмашылықтарын 
ажырата алады. Эйлер-Венн диаграммасымен 
жүргізілген жұмыстарын бақылаңыз. Әсіресе, екі 
немесе үш дөңгелектің қиылысатын тұстарына 
жазатын нұсқаларын сұрақтар қою арқылы 
нақтылаңыз: «Құйрықсыз балық бола ма?».

Барлық нәтижелерді оқушылар қойын 
дәптеріне тіркеп отырулары қажет. Жануарлардың 
әрбір тобына арнап шартты белгі ойлап табыңыздар 
және оларды жануарлардың қасиеттеріне сәйкес 
белгілеңіздер.

Жұмыс дәптері бойынша ұсыныстар 
9-жұмыс парағы. Суқойма мекендеушілері

Кесте. Оқушылар кестені толтыра алады және 
көрсетілген кез келген жануардың суретін салуына 
болады. 

Жауап 

Жануарлар Қайда мекендейді? Терісі қандай?

Құрбақалар құрлықта жалаң, ылғалды қажет 
етеді

Балықтар тек суда қабыршақты
Тасбақалар құрлықта және суда мүйізді қабыршақпен 

қапталған

10-жұмыс парағы. Жануарлардың дене 
мүшелері

Бос орындарды толтыр. Оқушылар әртүрлі 
бауы рымен жорғалаушылардың жазылмай кеткен 
дене бөліктерінің атауларын жазады. 

Жауап
Құбылғы – аяқтары мен құйрығы, қолты рауын – 
басы мен денесі, құрбақа – басы, мөңке – денесі 
мен құйрығы.

Қосымша тапсырмалар 
Топтар арасында жарыс ұйымдастырыңыз. Қай 

топ жануар түрлерінің әрқайсысына көбірек сөз 
ойлап таба алады? 

1-сабақ



Жануарлар әлемінің 
көптүрлілігі  
Оқу мақсаттары:
• жануарлар класының өкілдерін ажырату: 

сүтқоректілер, құстар, балықтар, 
қосмекенділер, бауырымен жорғалаушылар 
және бунақденелілер;

• қоршаған әлем құбылыстары, үдерістері мен 
нысандарын зерделеуге қажетті жағдайларды 
және зерттеушінің тұлғалық қасиеттерін 
анықтау.

Тірек сөздер
сүтқоректілер
құстар
бунақденелілер

Оқулық:
Жануарлар әлемінің көптүрлілігі, 22–23-бб.
Жұмыс дәптері:
11-жұмыс парағы. Жануарлардың көптүрлілігі, 13-б.
12-жұмыс парағы. Бунақденелілерді тап, 14-б.
Ресурстар: 
• әртүрлі жануарлардың суреттері, сипаттамалары 

мен аттары жазылған үлестірме парақшалар; 
• энциклопедиялар;
• ермексаз, қаламдар.
Интернет-ресурстар:
• үйректұмсықтың тіршілігі туралы бейнекөрініс;
• шегірткенің ұшуы туралы бейнекөрініс.

Сабаққа дайындық 
Жануарлардың барлық алты түрінің суреттерін 

әзірлеңіз. 

Сабаққа байланысты деректік 
материалдар 

Әлемде жануарлардың саны көп. Олар алуан 
түрлі. Жануарлар үй және жабайы жануарлар болып 
бөлінеді. Олар тек мекен ету орнымен ғана емес, 
сонымен қатар өздерінің сыртқы құрылысымен 
де ерекшеленеді. Сыртқы белгілері және тіршілік 
ету ерекшеліктері бойынша жануарларды сүт-
қоректілер, құстар, бауырымен жорғалаушылар, 
қосмекенділер, балықтар, бунақденелілер деп 
топтастырады.

Сүтқоректілер омыртқалы жануарлардың ең 
жоғарғы класына жатады. Олардың терісі жүн мен 
немесе түкпен (өте сирек) қапталған. Сүтқоректілерге 
тән бірнеше ерекшеліктерді атауға болады:
• жоғары дәрежеде дамыған жүйке жүйесі бар;
• сүтқоректілер – баласын тірі туатын жануарлар 

болып табылады;
• олардың денесінің температурасын тұрақты 

ұстап тұратын  жылу жүйесі болады.  

Олардың сыртқы түрлері әртүрлі, олар түрлі 
тіршілік ету ортасына – суда, ауада, жер бетінде, 
ағаш қуыстарында және топырақта тіршілік етуге 
бейімделген. 

Құстардың денесі ұшуға бейім: денесі қауыр-
сындармен  қапталған, алдыңғы аяқтары қанат болып 
біткен. Қазір ұшпайтын құстардың ататектері де осындай 
қасиеттерге ие болған. Олардың тұмсығы болады. 
Құстардың көпшілігінің көру қабілеті өте жоғары.  

Бунақденелілердің басқа жануарлардан басты 
айырмашылығы – денелері бунақтарға бөлінген, 
үш жұп аяғы бар, денесі үш бөліктен тұрады: басы, 
көкірегі, құрсағы. 

Сабаққа қатысты ескертулер 
«Салыстыр» атты кіріспе тапсырма. 

«Суретте қандай жануар бейнеленген? Қарлығаш 
қандай топқа жатады? Жылқы ше? Жылқының 
неше аяғы бар? Қарлығаштың неше аяғы бар? 
Әрбір жануардың денесі немен қапталған? 
Олар балаларын қалай қоректендіреді? – деген 
сұрақтарды қойыңыз. Жылқыны мысықпен, 
қарлығашты қарғамен алмастырып көруге ұсыныс 
жасаңыз. Сұрақтардың жауаптары өзгеріссіз қала 
ма? Мүмкіндік болып жатса,  ауызша салыстыру үшін 
екі жануардың, мысалы, мысық пен көгершіннің 
нақпішіндерін  (муляж) көрсетіңіз. Оқушылар 
барлық сүтқоректілер мен құстардың басы, аяқтары 
және мойны болатынын өздері түсінулері қажет. 
Алайда құстардың тұмсықтары болады, олар ұша 
алады. 

Ойлан. «Тауық құстарға жата ма? Олар ұша 
алмайды ғой?» деп сұрап көріңіз. Оқушылардың 
сан алуан пікірлерін тыңдаңыз. Пікірталас ұйым-
дастыруға да болады. 

Жауап
Тауықтардың дене құрылысы басқа құстар сияқты: 
қанаттары, екі аяғы, құйрығы және тұмысығы бар, 
денесі қауырсындармен қапталған.  Тауықтар да 
құстарға жатады. 

Сен білесің бе? Үйректұмсық пен түрпінің 
фотосуреттерін көрсетіңіз және олардың 
ерекшеліктері жайлы айтыңыз. Мүмкіндік болса, 
бейнефильм көрсетіңіз. 

Дене мүшелері. Оқушылар барлық бунақ-
денелілерге тән дене мүшелерін зерттейді. 
Суреттерді салыстырады. Жұппен талқылайды: 
мысалы, шыбында, арада бірдей дене мүшелері бар 
ма? Аяқтарын санап көрулерін өтініңіз. Құмырсқаның 
денесін бунақтарға бөліп тұрған сызықтарға назар 
аудартыңыз. Олар құмырсқаның денесін бунақтарға, 
бөліктерге бөліп тұрған сияқты. Бұл бөліктер 
«бөлікше», ал сызықтар  «бунақтар» деп аталады. 
«Бунақденелілер» терминінің «бунақ тар» сөзінен 
шыққанын түсіндіріңіз. 

«Өрмекші бунақденелілерге жата ма?» деп 
сұраңыз. Оқушылардың пікірлерін тыңдаңыз. Білетін 
бунақденелілердің аттарын атауларын сұраңыз.
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Топтастыр. Суреттерге мұқият қарап, онда 
бейнеленген жануарларды топтас тыруларын 
қадағалаңыз. Жануарлардың қандай сыртқы 
белгілеріне байланысты бөле тіндіктерін сұраңыз. 
Тапсырманы жұппен орындатыңыз. Оқушыларға 
қиындық келтіріп жат са, оларға мынадай жетекші 
сұрақтар қойыңыз: «Бақа сусыз ұзақ тіршілік ете ала 
ма? Ұша алмаса да пингвинді құстарға жатқызуға 
бола ма?» 

Жауап
Бунақденелілер – құмырсқа, ара; балықтар – 
ақсерке, алтынбалық; қосмекенділер – құйрықты 
бақа, бақа; бауырымен жорғалаушылар – 
қолты рауын, жылан; құстар – бүркіт, пингвин; 
сүтқоректілер – жолбарыс, сиыр. 

Зертте. Оқушыларды үш топқа бөліңіз. Бірінші 
топқа әртүрлі жануарлардың сипаттамалары  
жазылған үлестірме парақшалар таратыңыз. Екінші 
топқа қарындаш пен ермексаз беріңіз. Үшінші 
топқа викторина түрінде жануарлар туралы тест 
тапсырмаларын ұсыныңыз.
Зерттеу жұмысын жүргізуге арналған нұсқаулар
• Бірінші топтың оқушылары берілген сипаттамалар 

бойынша жануарларды табуы қажет. 
• Екінші топ оқушылары аталған жануардың суретін 

салуы қажет немесе ермексаздан жануардың 
бейнесін жасауы керек. 

• Үшінші топ оқушылары тест тапсырмаларын 
орындайды (сөзжұмбақ шешкізуге де болады).

• Оқушылар тапсырмаларды орындауға қиналып 
жатса, мұғалімнен көмек сұрауына немесе 
энциклопедиядан қарауларына болады. 

• Жұмыс нәтижелерін көрсетіп, өздері білетін 
жануарлар жайлы айтады. 

Егер түрлі себептермен мұндай зерттеу жұмы-
сын жасай алмасаңыздар, оқушылар арасында 
«Мен қандай жануармын?» деген ойын ойнатыңыз. 
Ол үшін тақтаға әр топқа жататын  жануарлардың 
аттарын  көбірек жазыңыз. 

Бір оқушыны шақырып, оны тақтаға арқасын 
беріп отырғызыңыз. Басқа оқушыларға тізімдегі 
жануарлардың бірін нұсқаңыз. 

Оқушы «Иә» немесе «Жоқ» деп жауап беруге 
ғана болатын жетекші сұрақтар арқылы қандай 
жануар жасырылғанын табу керек. Мысалы: «Бұл 
жануар сүтқоректі ме? Оның түсі жасыл ма? Судың 
жанында тіршілік ете ме? Бұл бақа ма?» 

Оқушылар әлемде белгілері бойынша топ-
тастыруға болатын жануарлардың сан алуан түрлері 
бар екенін өздері түсінулері керек. 

Тілдік құзыреттілікті дамыту
Айтылым және 
тыңдалым

«Топтастыр» тапсырмасын 
орындағанда оқушылар бірін-бірі 
тыңдайды, толықтырады. Зерттеу 
жұмысын орындау барысында 
оқушылар өзара пікір алмасады, 
жануарларды сипаттайды, сұрақ 
қояды, сол арқылы дұрыс және көркем 
сөйлеу дағдысын қалыптастырады

Оқылым Оқушылар «Зертте» айдары бойынша 
тапсырмалардың мәтіндерін,  
тестілерді, сипаттамаларды оқиды

Сөздік қор «Бунақденелілер» сөзін оқушылар 
бұрын да естіген, алайда бұл 
уақытта олар бір қарағанда сыртқы 
түрі бунақденелілерге ұқсас 
барлық жануарлар бунақденелі 
бола бермейтінін түсінеді. 
Ойын  ұйымдастырыңыз:  түрлі 
жануарлардың аттарын атаңыз, 
оқушылар олардың түрін анықтайды

Бағалау мүмкіндіктері 
Зерттеу жұмысының басында «Әлемде қанша 

жануар бар екенін нақты білетін адам бар ма? Оларды 
не үшін топтастыру қажет?» – деген сұрақтарды 
қойыңыз. Оқушылар жануарларды топтастырудың 
қажеттілігін түсіне алады. «Мен қандай жануармын?» 
ойынын бастамас бұрын сұраққа дұрыс әрі тез жауап 
беру үшін не істеу керек?» деп сұраңыз. Осылайша 
оқушылар қоршаған ортадағы нысандар мен 
құбылыстарды зерттеуге қажетті жағдайлар мен жеке 
қабілеттерін анықтай алады.  

Жұмыс дәптері бойынша ұсыныстар
11-жұмыс парағы. Жануарлардың көп түрлілігі

Жануарлардың топтары. Оқушылар жануар-
ларды топтарға бөле алады, сурет нөмірлерін 
кестенің дұрыс бағандарына орналастырады.  

Жауаптар  

Сүтқоректілер 2 6 9
Құстар 4 8 15
Бауырымен жорғалаушылар 3 5 11
Қосмекенділер 1 10
Балықтар 14 16
Бунақденелілер 7 12 13

12-жұмыс парағы. Бунақденелілерді тап
Тауып көр. Оқушылар барлық суреттердің 

ішінен тек бунақденелілерді ғана табады. 

Жауап
Колорадо қоңызы, шыбын, ара, ақ құмырсқа 
(термит), маса. Жауабы: 5 бунақденелі.

Қосымша тапсырмалар 
Топтар арасында жарыс ұйымдастырыңыз:  

қайсысы  жануарлар түрінің әрқайсысына ең көп сөз 
тауып айта алады? 

Сандық білім беру ресурсы
«Алуан түрлі жануарлар» сандық білім беру 

ресурсы http://der.nis.edu.kz сайтында орналасқан.
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бір тағамның суретін көрсетіп, оны қандай жануардан 
алуға болатыны туралы сұраңыз. Үй жануарларының 
пайда болуы туралы баяндап беріңіз. Тағы да қандай 
жануарларды үй жағдайына үйретуге болатыны 
жайлы сұраңыз. Болашақта тіршілікті сақтап қалу үшін 
адамдарға не қажет екендігі туралы ойланып көруге 
ұсыныс жасаңыз. Оқушылар жабайы жануарларсыз үй 
жануарларының да болуы мүмкін еместігін түсінулері 
қажет. 

Жануарлардың белгілері. Суреттердегі 
жануарларды сипаттап беруді сұраңыз. Сипаттау 
барысында “қандай?” сұрағына жауап болатын 
жануарлардың белгілерін неғұрлым көбірек 
атауларына мүмкіндік жасаңыз. Суретте берілген 
жануарлардың (жылан, балық, тауық, нар) бір-бірінен 
ерекше екендігіне оқушылардың көздері анық жетуі 
қажет. Алдыңғы тақырыптан алған білімін қолдану 
үшін жануар топтарының қайсысына жатқызуға  
болатынын сұраңыз. Сол топтардың белгілерін 
пысықтап өтуге болады (бауырымен жорғалаушы, 
балық, құс, сүтқоректі). Қай топтың жануарлары 
суретте болмағанын сұраңыз (бунақденелілер, 
қосмекенділер). Олардың белгілерін атауды 
ұсыныңыз. Оқушылар жануарлардың саналуан екенін 
өздері қорытындылайды. Содан кейін жануарлардың 
бәрі бірдей болса (дене пішіні, қоректенуі, т.б), не 
болар еді деп сұраңыз. Жануарлардың саналуан 
болуының маңызын әр оқушы өзінше түсіндіруі 
мүмкін (жануарлардың саналуандығы табиғатты әдемі 
етеді; жануарлар бірдей қоректенсе, азық жетпей, 
қырылып қалуы мүмкін; әртүрлі жануарлар адамға, 
табиғатқа әртүрлі пайда әкеледі, олар бірдей болса, 
әлем қызықсыз болады, т.с.с). Жануарлар әлемінің 
саналуандығын сақтау үшін олардың көбеюінің де 
рөлі бар екенін түсінуге бағыттап, «осы жануарлар 
қалай көбейеді?» деп сұраңыз. Оқушылардың 
болжамын тыңдаңыз. Көпшілігі жануарлардың көбеюі 
туралы білмеуі мүмкін. Жаңа сабақта осы туралы 
білетіндіктерін хабарлаңыз.

Жауап
Жылан жұмыртқалайды, балық уылдырық 
шашады, құс жұмыртқа басады, түйе боталайды.

Жұмыртқа. Суреттерге мұқият қарауларын 
сұраңыз: «Суреттегі жануарлардың қайсысы 
жұмырт қадан шығуы мүмкін? (Қолтырауынның 
баласы, тасбақаның баласы, тауықтың балапаны.) 
Суретте бейнеленбеген тағы да қандай жануарлар 
жұмыртқадан шығады? Оларды атаңдар. (Құстар, 
кесіртке және т.б.)» 

Уылдырық. Оқушылардан сұраңыз: «Қалай 
ойлайсыңдар, уылдырықтан не шығуы мүмкін? 
(Балық.) Уылдырық шашатын жануарлар туралы не 
білесіңдер? Уылдырық неге ұқсайды?» Оқушылар 
уылдырықтың кейбір жануарлардың жұмыртқасы 
екенін өздері түсінуі тиіс. 

Жануарлар қалай 
көбейеді? 
Оқу мақсаттары:
• жануарлардың көбею жолдарын  түсіндіру;
• жануарлардың саналуандығын сақтаудың 

маңыздылығын түсіндіру;
• эксперимент жүргізу және оның нәтижелерін 

кестеге түсіру.

Тірек сөз
уылдырық

Оқулық:
Жануарлар қалай көбейеді? 24–25-бб.
Жұмыс дәптері:
13-жұмыс парағы. Жануарлардың көбеюі, 15-б.
14-жұмыс парағы. Жұмбақтар, 16-б.

Ресурстар:
• сиыр, бақа, ат, үйрек, балық, үйректұмсық, мысық, 

пингвин, ит, қолтырауын, түрпі (ехидна) сияқты 
жануарлардың суреттері;

• А3 пішінді парақтар.
Интернет-ресурс:
• үй жануарларының пайда болуы туралы ертегі.

Сабаққа дайындық
«Ресурстар» айдарында көрсетілген жануар-

лардың суреттерін әзірлеу қажет. 

Сабаққа байланысты деректік 
материалдар 

Эволюция барысында жануарлардың түрлі 
жол дармен көбеюі қалыптасты. Кейбір жануарлар 
жұмыртқа салу (уылдырық шашу) жолымен көбейсе, 
ал кейбіреулері баласын тірі туу арқылы көбейеді. 

Жұмыртқа салатындар. Көптеген жануарлар 
жұмыртқа салу арқылы көбейеді. Оларды 
жұмыртқалайтындар немесе жұмыртқа салушылар 
деп атайды. Оларға теңіз омыртқасыздары, 
бунақденелілер, балықтардың көптеген түрлері, 
қосмекенділер, бауырымен жорғалаушылар, құстар 
және кейбір сүтқоректілер жатады.

Баласын тірі туатындар. Жануарлардың 
бір бөлігі баласын тірі туады (немесе балалайды). 
Ал кейбір жануарға қатысты нақты айтылады. 
Мысалы, елік лақтайды, түлкі күшіктейді. Төрт түлік 
төлдейді, олардың балаларын төл деп атайды. Бұл 
топқа сүтқоректілердің барлығы (үйректұмсық пен 
түрпіден басқасы), сонымен қатар кейбір бауырымен 
жорғалаушылар жатады.

Сабаққа қатысты ескертулер
Кіріспе тапсырма. «Біз үй жануарларынан не 

аламыз?» деп сұрап көріңіз. Ойын ұйымдастырыңыз: 
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Төл. Суретке қара. Жануарлардың қайсысын 
сен атаған жоқсың? (Бұзау мен лақ.) Олар қалай 
туылады? Тағы қандай жануарлар төлдейді? 
Оқушылардың төрт түлік мал мен олардың төлдерін  
дұрыс атауына назар аударыңыз. 

Зертте. Оқушыларды топқа бөліңіз. Әр топқа 
жануарлардың суретін таратыңыз (мысалы, сиыр, 
ат, үйректұмсық, мысық, ит, қолтырауын, түрпі), 
А3 пішінді парақ, желім. А3 пішінді парақты екі 
бөлікке бөліп, бірінші жартысында «жұмыртқа 
салады немесе уылдырық шашады», ал екіншісінде 
«баласын тірі туады» деген сөздер жазылу керек.
Зерттеу жұмысын жүргізуге арналған нұсқаулар
•  Әр оқушы бір үлестірме парақшадан алады.
•  Кезектесіп жануарлардың суреті бар үлестірме 

парақшаларды А3 пішінді парақтың тиісті жағына 
орналастырады.

•  Топқа сол жерге неге қойғандарын түсіндіреді.
•  Өз пікірін айтады, талқылайды. Зерттеу 

нәтижелерін қойын дәптеріне жазады.
•  Әр топтың нәтижелерін салыстырып, талдап, 

мұғалім ұсынған нұсқамен салыстыру қажет.
Ойлан. «Балықтар қай жерде тіршілік етеді, 

олар уылдырығын қай жерде сақтайды?» – деген 
сұрақтар қойыңыз. Интернет-ресурстарын, 
энцикло педияны пайдаланыңыздар. Оқушылар 
уылдырықтың қараусыз қалатыны және оларды 
толқын жағаға шығарып тастайтыны, жыртқыш 
балықтардың жеп қоятыны туралы қорытындыға 
келуі керек. Сондықтан балықтар тұқымын қалдыру 
үшін уылдырықтар көп болуы қажет. 

Тілдік құзыреттілікті дамыту
Тыңдалым және 
айтылым

Зерттеу жұмысы барысында оқушылар 
бірін-бірі тыңдайды, өздерінің 
көзқарастарын дәлелдейді, басқалармен 
келіседі

Жазылым «Жануарларды топтастыр» тапсырмасын 
орындау барысында оқушылар 
жануарлардың атын жазады

Оқылым «Шешіп көр!» тапсырмасында жұмбақтың 
мәтінін оқиды

Сөздік қор Бұл сабақта оқушыларға таныс емес 
«уылдырық» тірек сөзі меңгертіледі. 
Ойын ұйымдастырыңыз: жүргізуші 
жануарлардың аттарын атайды, соның 
ішінде уылдырық шашатын жануарлар 
аталған кезде оқушылар қолдарын 
шапалақтайды. Оқушылар сол сөздерден 
сөйлемдер құрауы қажет

Бағалау мүмкіндіктері  
Зерттеу жұмысының барысында оқушылар 

жұмырт қалайтын және уылдырық шашатын 
жануарларға мысалдар келтіреді. Олардың 
жануарларды бір-бірімен қалай салыстыратынына 
мән беріңіз. Өз пікірін қалай жеткізетініне көніл 
бөліңіз. Бұл жұмыс оқушылардың жұмыртқалайтын 

және баласын тірі туатын жануарлардың 
ұқсастықтары мен айырмашылықтарын өзара 
салыстыру әрі байқағанын түсіндіре алу дағдысын 
қалыптастыруға бағытталған. Кейбір оқушылардан 
«Қолтырауын жұмыртқалайтын жануарларға 
жатады» деген пікірін дәлелдеуін сұраңыз. Басқа 
оқушыларға жануардың әр түрі бойынша көбірек 
атауларын сұраңыз. 

Жұмыс дәптері бойынша ұсыныстар 
13-жұмыс парағы. Жануарлардың көбеюі 

Жануарларды топтастыр. Оқушылардан 
суреттегі жануарларды екі топқа бөлуді сұраңыз 
– баласын тірі туатын және жұмыртқа салатын/ 
уылдырық шашатын жануарлар. Мұғалім кейбір 
оқушыларға суреттердің жанындағы дөңгелектерді 
бояуды, ал қалғандарына кестеге жануарлардың 
аттарын жазуды ұсынады. 

Жауаптар
Баласын тірі туатындар – түлкі, қой, қасқыр, жылқы, 
аю.
Жұмыртқалайтындар, уылдырық шашатындар 
– қолтырауын, бақа, тауық, тасбақа, қаз, балық, 
күркетауық.

14-жұмыс парағы. Жұмбақтар
Шешіп көр! Оқушылар бұл тапсырмада 

жұмбақтарды шешіп, суретінің қасына нөмірін 
қояды.

Жауаптары:
1) шортан;
2) аю;
3) жылқы;
4) түйеқұс;
5) жылан;
6) тасбақа;
7) ешкі;
8) қолтырауын.

Қосымша тапсырмалар 
Кейбір оқушыларға түрлі жануарларды 

сипаттайтын жұмбақтар құрастырып, оларды көбею 
түріне қарай топтастыруға тапсырма беріңіз.
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Жануарлардың бейімделуі
Оқу мақсаттары: 

• жануарлардың тіршілік ортасына бейімделу 
жолдарын сипаттау;

• құрылған жоспарға сәйкес бақылау жүргізу және 
қорытынды жасау.

Тірек сөз
бейімделу

Оқулық:
Жануарлардың бейімделуі, 26-27 бб.
Жұмыс дәптері:
15-жұмыс парағы. Жануарлардың тіршілік ортасы,17-б. 
16-жұмыс парағы. Менің сүйікті жануарым, 18-б.

Ресурстар: 
• энциклопедиялар;
• ағаш кесе, ағаш кубик, шыны тәрелке, шыныдан 

жасалған ат (немесе соған ұқсас заттармен 
алмастыруға болады);

• әртүрлі жануарлардың суреттері немесе 
фотосуреттері.

Интернет-ресурс:
• жануарлардың тіршілік ортасы туралы 

бейнекөрініс.

Сабаққа дайындық
Әртүрлі тіршілік ортасында бейнеленген 

жануарлардың сурет терін дайындаңыз. 

Сабаққа байланысты деректік 
материалдар

Барлық жануарлар өзінің мекен ететін 
ортасында тіршілік етуге бейімделеді. Олардың 
ортаға бейімділіктері біртіндеп қалыптасады. Белгілі 
бір орта жағдайларына бейімделулері олардың 
сырт пішіндерінен, дене құрылысынан, тіршілік 
әрекеттерінен байқалады. 

Тіршілік ортасы – белгілі бір ағзаның (жануардың, 
өсімдіктің) дамуының барлық кезеңдеріне қажетті 
табиғи жағдайлардың жиынтығы. 

Суда көптеген жануарлар тіршілік етеді. Олардың 
барлығына жүзу қасиеті тән. Жүзуге немесе баяу 
қозғалысқа байланысты құрлық жануарларында 
болмайтын ескек аяқтары мен жүзбеқанаттары, 
мысалы, тау өзендерінде тіршілік ететін балықтардың 
денесі жұмыр әрі ықшамды, ал жазық жердегі көл 
балықтарының денесі ірі әрі жалпақ болады.

Құрлық-әуе тіршілік ортасының ерекшелігі – 
ауаның, жарықтың көп болуы. Онда тіршілік ететін 
жануарлар үшін температура, ылғалдылық, жел, жыл 
маусымдарының өзгеріп тұруы рөл атқарады.

Топырақ – құрлықтың беткі қабаты. Ол 
тығыз, жарық болмайды, температураның ауытқуы 
мардымсыз, оттек аз болады. Топырақ көптеген 
ағзалар үшін қолайлы орта болып табылады.

Сабаққа қатысты ескертулер 
«Жануарлардың тіршілік ортасы» кіріспе 
тапсырмасы. 

Негеш пен Эврика ғалымға қонаққа келді. 
Ғалымның оларға ұсынатын көптеген жұмбақтары бар.  
Оқушыларды оларды бірлесіп шешуге шақырыңыз. 
Бірдей заттарды түрлі қасиеттеріне қарап, әртүрлі 
топтастыруға болатыны туралы айтыңыз.  Мысалы, 
ағаш кесе, ағаш кубик, шыны тәрелке, шыны ат. Бұл 
заттарды оқушыларға көрсетіңіз, оларды қалай және 
қандай белгілері бойынша топтастыруға болатыны 
жайлы ойлануға шақырыңыз. (Негізгі белгісі – «ойын-
шықтар»  және «ыдыс», материалы бойынша – «ағаш» 
және «шыны»). 

Одан әрі оқушыларға оқулықтағы суреттерге 
мұқият қарап, алуан түрлі жануарларды әртүрлі 
белгілері бойынша  топтастыруға тапсырма беріңіз. 
Олар жануарларды үй және жабайы жануарларға 
бөле алуы мүмкін (жылқы, үйрек; дельфин, қыран, 
қанқыз, түлкі, инелік, сазан, көртышқан). Жер бетін 
мекендейтін  жануарлар (жылқы, қанқыз, түлкі, 
инелік,  қыран, үйрек) және суда мекендейтін   
(дельфин,  сазан). Сонымен қатар сүтқоректілерді 
(жылқы, дельфин, түлкі), құстарды (қыран, үйрек), 
бунақденелілерді (қанқыз, инелік), балықтарды 
(сазан), жер астын немесе топырақты мекен ететін 
жануарды (көртышқан) ажырата алуы мүмкін. 

Оқушылар жануарларды сырт пішіндеріне, 
денелерінің құрылысына, дене мүшелерінің 
сандарына (мысалы, аяғы), олардың болу-болмауына 
байланысты топтастыруы мүмкін. Осы тақырыпта 
туындаған әңгімені қолдап, жануарлардың сырт 
пішініндегі ерекшеліктері тіршілік ететін ортасына 
байланысты деген қорытынды жасауға бағыттаңыз.

Ғалымның жұмбағы. Оқушылардың назарын 
суреттерге аударыңыз. Құстарды сипаттауды ұсыныңыз. 
Құстардың бір-бірінен айырмашылықтары неде 
деп сұраңыз. Оқушылар тұмсықтарын атауы мүмкін. 
Олардың тұмсықтарын тіршілік ету ерекшелігімен 
байланыстырып көруді ұсыныңыз. Бүркіттің тұмсығы 
жемтігін жұлқылап жеуге икемді, өткір. Ләйлектің  
тұмсығы судан қорек іздеуге, көгершіннің тұмсығы 
жемді шоқып жеуге бейімделген. Енді осы құстардың 
тұмсықтары ауысып кетсе, не болатынын болжап  
көруді ұсыныңыз. Барлық болжамдарды тыңдаңыз.

Анықта. Оқушылардан суреттегі жануар-
лардың аттарын атап шығуды сұраңыз. Таба алмаса, 
жәрдемдесіңіз. (Қоян, ұлу, жолбарыс, сауысқан, 
қоңыз, ара, көбелек, сарышұнақ, балық, шегіртке.) 
Оқушылардан: «Жануардың сыртқы пішініне қарап, 
оның тіршілік ортасын анықтауға бола ма?» деп сұрап 

2-тарау. Жануарлар
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көріңіз. Жануарлардың қайсысы суда, құрлықта, 
топырақта тіршілік етуге бейімделгені туралы, 
қоректерін қайдан алатыны туралы әңгіме жүргізіңіз.

Зертте. Бұл зерттеу жұмысын саябақта немесе 
мектеп алаңында жүргізу қажет. Техника қауіпсіздігі 
бойынша әңгіме жүргізіңіз.  Бақылау жасау  жоспа-
рын құрыңыздар.
Зерттеу жұмысын жүргізуге арналған нұсқаулар 
• Әрбір оқушы алаңнан неғұрлым көбірек 

жануарларды табуы қажет.
• Тапқан жануардың атын қойын дәптеріне жазуы 

керек немесе суретін салып қоюы тиіс.
• Олардың осы тіршілік ортасына қалай 

бейімделгенін анықтауы қажет.
• Сыныпта зерттеу жұмыстарының нәтижелерін 

талқылау қажет. Оқушылардың бақылау жасау 
жоспарын толық жүргізгенін нақтылаңыз.

• Егер ауа райы зерттеу жұмысын жүргізуге кедергі 
келтірсе, онда оны сыныпта жүргізіңіз.

• Әртүрлі жануарлардың суреттері мен 
фотосуреттерін таратыңыз. 

• Тіршілік ету ортасына (су, құрлық, топырақ) 
қарай бөліңіздер.

• Олардың арасынан саябақта немесе мектеп  
алаңынан кездестіруге болатынын бөліп 
алыңыздар. Атауларын қойын дәптеріне жазып 
қойыңыздар. 

Ойлан. Құстардың жұмыртқаларының 
суреттерін көрсетіңіз. Олардың түсі, түрі туралы 
не айта алатындықтарын сұраңыз. Бөдененің 
жұмыртқасы неліктен шұбар болатыны туралы 
болжамдарын тыңдаңыз. Егер жауап беруге қиналса, 
тіршілік етуге бейімделумен байланыстырып көруді 
ұсыныңыз. Қажет болса, энциклопедия қолдануға 
болады.
Тілдік құзыреттілікті дамыту

Айтылым 
және 
тыңдалым

«Ғалымның жұмбағы» және «Анықта» 
тапсырмаларын орындау барысында 
оқушылар сұрақтарды мұқият 
тыңдайды және оларға толық жауап 
береді 

Жазылым «Жануарды сипатта» тапсырмасын 
орындағанда оқушылар өз сүйікті 
жануарларының сипаттамасын 
жазады 

Оқылым «Ойлан» айдарында берілген 
тапсырманы орындау үшін 
энциклопедияны оқиды

Сөздік қор Зерттеу жұмысын орындау кезінде 
сабақтың тірек сөздерін қатыстыра 
отырып, сөйлем құрастырады 

Бағалау мүмкіндіктері  
Зерттеу жұмысын бастамас бұрын бақылау жасау 

жоспарын жасауға тапсырма беріңіз. Бақылау жасау 
реттілігін, кезеңдерін анықтап алыңыздар. Зерттеу 
барысында оқушылардан жасалған жоспардың 
қай кезеңін орындап жатқанын сұрап қоюды 
ұмытпаңыз. Жұмыс  соңында оқушылардың қандай 
тұжырым жасағанын,  бақылау жасауды түсінуге 
не көмектескенін сұраңыз.  Осылайша оқушылар 
жасалған жоспар бойынша бақылау жасау дағдысын  
дамытады және олардан тұжырым жасап үйренеді. 

«Анықта» тапсырмасын орындау барысында 
суретте бейнеленген жануарларды сипаттап 
берулерін өтініңіз. Кейбір оқушылар сипаттама бере 
отырып, олардың түрін анықтай алады.  

Жұмыс дәптері бойынша ұсыныстар
15-жұмыс парағы. Жануарлардың тіршілік 
ортасы

Жануарларды бөл. Оқушылар жануарлардың 
тіршілік ортасын анықтап, кестенің сәйкес ұяшықта-
рына атауларын жазады.

Жауап
Су: кит, медуза
Әуе – Жер беті: бүркіт, инелік, қоян, жылқы, ит
Жер асты: шұбалшын (жауынқұрт), көртышқан

 16-жұмыс парағы. Менің сүйікті жануарым
Жануарды сипатта. Бұл тапсырмада оқушылар 

жос пар бойынша блок-кестені толтыра отырып, өзінің 
сүйікті жануарын сипаттай алады: 

• бір жануардың суретін сал;
• ол қайда тіршілік етеді?
• немен қоректенеді?
• биологиялық негізгі сипаттамалары қандай?
• бұл жануар жайында қандай қызықты дерек 

білесің?
Энциклопедияларды қолдануға болады.

4-сабақ
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Жануарлардың тіршілік 
үшін күресі
Оқу мақсаттары:
•   жануарлардың тіршілік ортасына бейімделу 

жолдарын  сипаттау;
•   жануарлардың саналуандығын сақтаудың 

маңыздылығын түсіндіру;
• бақылау жүргізудің жоспарын құру.

Тірек сөздер
бүркеніш рең
қорғану
рең

Оқулық:
Жануарлардың тіршілік үшін күресі, 28–29-б.
Жұмыс дәптері:
17-жұмыс парағы. Жануарлардың реңі, 19-б.

Ресурстар:
• түрлі түсті маталар;
• түрлі түсті үлестірме парақшалар;
• А4 пішінді парақтар; 
• бояулар;
• керік, бүркіт, елік, лашын, көртышқан, арыстан 

және бақаның суреттері.
Интернет-ресурс:
• құбылғының өз түсін қалай өзгертетіні жайлы 

бейнекөрініс.

Сабаққа байланысты деректік 
материалдар

Кейбір жануарлар қыста күн суытып, қорек азайған 
кезде ағзаның қуатын үнемдеу үшін ұйықтайды. Ал 
кейбіреулері қорек іздеп және тұқымын жалғастыру 
үшін жылы жаққа ұшып кетеді. Эволюция заңы бойынша 
ең күштілер ғана аман қалатыны баршамызға белгілі. 
Жануарлардың аман қалу жолдары әртүрлі. Кейбір 
жануарлар тез жүгіреді, кейбіреуі иісті жақсы сезеді, 
кейбіреуінің үшкір мүйіздері болады. Көбі қоршаған 
орта жағдайларына бейімделіп, бүркеніш реңге ие 
болады. Жануарларда осы үдеріс әртүрлі жүреді. Қоян, 
түлкі, ақ түлкі өз жүнін жылына екі рет ауыстырады. 
Көбелек өзінің түсіне ұқсас өсімдіктерге қонады. Теңіз 
атбас балығы, камбала түстерін қасындағы заттың 
түсіне байланысты өзгерте алады, мысалы, балдырлар, 
теңіз тастары. Өз денесінің түсін шебер өзгерте алатын 
кішкентай кесіртке құбылғы деп аталады. 

Сабаққа қатысты ескертулер 
«Қысқа дайындық» кіріспе тапсырмасы. 

Сы ныпты топтарға бөліңіз. 1-сыныпта өткен жануар-
лардың жыл мезгілдерінің маусымдық өзгерістеріне 

дайындығы туралы естеріне түсіріңіз. «Қыстыгүні 
кейбір құстарға не жетіспейді? Неліктен аю қыста 
ұйықтайды? Тиіндер қысқа арнап қандай қор 
жинайды?» деген сұрақтарды қойыңыз. Оқушылар 
қыстыгүні күн суытқанда қоректің азаюына бай-
ланысты құстардың жылы жаққа ұшатынын және 
жануарлардың ұйқыға кететінін түсінеді. 

Тіршілік үшін күрес. Оқулықта берілген 
сурет терге қараңдар. «Жолбарыс не істеп жатыр? 
(Торуылдап жатыр.) Қалай торуылдайды? (Қоз-
ғалмай, ұзақ уақыт бойы.) Бұл оған тірі қалуға қалай 
көмектеседі? (Ол жануарды торуылдап тосып, 
кенеттен шабуылдап, қашуға мүмкіндік бермейді.) 
Екінші суретте ше? (Қоян бейнеленген.) Ол не 
істеп жүр? (Қашып бара жатыр.) Неден қашып бара 
жатыр? (Кенет шыққан дауыстан.) Бұл оған тірі 
қалуына қалай көмектеседі? (Жақсы реакция оның 
тірі қалуына мүмкіндік береді.) Үшінші фотосуретте 
бұлан мен бұзауы. Баласы не істеп жатыр? (Анасының 
қимыл-әрекеттерін қайталап жүр, осылайша ол тірі 
қалуды үйреніп келеді.)

Әр жануардың түсіне назар аударыңыз. Жол-
барыстың түсі қандай? (Ол оған өз олжасын аңду 
үшін қалың өскен ашық түсті өсімдіктермен және 
тастармен бірдей болуға көмектеседі.) Ал қоянның 
ше? (Ол ағаштардың діңдерінің, бұталардың 
арасында, сирек өсетін ормандарда тығыла алады, 
жердің түсімен бірдей бола алады.) Бұғылардың 
түсі көбінесе қысқы уақытқа сәйкес келеді, олар осы 
кезде ағаштардың арасында көп көрінбейді.

Қыста аппақ, жазда сұр. «Неге кейбір 
жануарлар түстерін өзгертеді? (Қоян)» деп 
сұраңыз. Ол түсін қашан өзгертеді? (Көктемде, 
күзде.) Орманның түсі әр жыл мезгілінде әртүрлі 
болатынын естеріне салыңыз. Онда жылы жаққа 
ұшып кететін құстар неге түлемейді? (Оларға басқа 
жағдайларға бейімделу қажет емес.) 

Зертте. Оқушыларды шағын топтарға бөліңіз. 
Қажетті заттар: А4 пішінді парақтар, бояулар, 
түстері әртүрлі жануарлардың суреттері, мысалы: 
керік, бүркіт, елік, көртышқан, арыстан, бақа.
Зерттеу жұмысын жүргізуге арналған нұсқаулар
•  Оқушылар қоршаған ортаның фоны қандай 

болуы мүмкін деп ойланады. Парақтарды сәйкес 
түстерге бояйды. Әдетте, ол жасыл (шөп), көгілдір 
(су), қоңыр (ағаштардың діңдері), сұр, қара (жер, 
тастар), сары (құм).

•  Ұсынылған әр жануар қандай жағдайларда тіршілік 
ете алатыны туралы пікір айтады. Жоспар құрады.

•  Әр жануардың суретін әртүрлі фондарға 
кезекпен қойып көреді. Қай фонда жануарды 
көру қиын екендігін белгілеп, қойын дәптеріне 
жазады.

• Нәтижелерді өздерінің бастапқы пікірлерімен 
салыстырады.

2-тарау. Жануарлар
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• Ортақ нәтижені осы жануар туралы энцикло-
педиядан алынған ақпаратпен салыстырады.

Оқушылар жануарлардың түсі қоршаған 
ортаның түсіне ұқсас болатыны туралы қорытындыға 
өз бетінше келуі тиіс. Осылайша табиғат олардың 
аман қалуына көмектеседі. Оқушылар аталған 
жануарлардың тіршілік ету ортасын толық білмеуі 
мүмкін. Жануарлардың мекендейтін жерлері жайлы 
ойлары да қате болуы мүмкін. Мысалы, бақа шөпте 
емес, суда тіршілік етеді, бірақ ол балдырдың 
арасына тығылады, сондықтан оның түсі жасыл. 
Бұл зерттеу нәтижелері бастапқы оймен кейде дәл 
келмейтінін түсінуге мүмкіндік береді.

Су жануарларының қорғануы. Сыртқы түсін 
түрлі жағдайларға байланысты өзгерте алатын 
жануарлар туралы айтып беріңіз. Сегізаяқ пен теңіз 
атбас балығы – белгілі жануарлар. Құбылғының түсі 
оның көңіл күйіне байланысты өзгеріп отырады 
(қорықса, тыныш күйде болса), сонымен қатар ол 
жарықтың, температураның әсерінен де өзгере 
алады.

Тілдік құзыреттілікті дамыту
Айтылым 
және 
тыңдалым

Оқушылар мұғалімнің 
түсіндіргенін тыңдауы қажет. 
Олар топта, жұппен жұмыс істеп, 
өз мәліметтерін бүкіл сыныпқа 
жария ететіндіктен, бірін-бірі 
мұқият тыңдауы керек.
«Тіршілік үшін күрес» тапсыр-
масын орындау барысында 
оқушылар жануарларды 
сипаттайды, бұл үшін олар көп 
эпитеттер, салыстырулар, тағы да 
басқа тілдік көркем тәсілдерді 
қолданады

Жазылым «Кестені толтыр» тапсырмасын 
орындаған кезде оқушылар 
зерттеу жұмысының нәтижелеріне 
сүйене отырып, кестені толтыра 
алады

Оқылым Оқушылар жануарлар туралы 
ақпаратты энциклопедиялардан 
оқиды

Сөздік қор Үш тірек сөз берілген: «бүркеніш 
рең», «қорғану» және «рең». 
Сабақ соңында осы сөздерді 
қатыстыра отырып, мысал келтіруін 
сұраңыз, мысалы, арыстан қалай 
бүркеніш рең жасайды,  арыстанға 
аман қалуға не көмектеседі?

Бағалау мүмкіндіктері  
Оқушылар салыстыру және бақылау әдістерін 

пайдалана отырып, түрлі тәсілдер арқылы тірі 
қалатын жануарларды анықтауды үйренеді: ұйқыға 
кету, жылы жаққа ұшу, азық қоры, бүркеніш рең. 
Сабақ барысында белгілі бір тәсілмен тірі қалатын 
жануарларға мысал келтіре отырып, топаралық 
сайыс өткізуге болады, көп білетін топты ұпаймен 
бағалаңыз.

Жұмыс дәптері бойынша ұсыныстар 
17-жұмыс парағы. Жануарлардың реңі

Кестені толтыр. Оқушылар жануарлардың 
тіршілік етуіне қолайлы қоршаған орта фонының 
түсін жаза алады. Қосымша сұрақтар қоюға болады: 
«Неге оның түсі осындай? Ол қайда тіршілік етеді?» 

Жауап
Жануарлар Табиғи ортаның түсі

Керік Сары

Маймыл Қоңыр
Шегіртке Жасыл
Торғай Қоңыр
Арыстан Сары

Зерттеу нәтижелері. Кей бір оқушылар зерттеу 
нәтижесі бойынша кестені толтыра алады. Олар 
зерттеліп отырған жануарларды және олардың түсі 
қандай фонмен сәйкес келетінін естеріне түсірулері 
қажет.

Қосымша тапсырмалар 
Оқушыларға ойын ойнауды ұсыныңыз: бір 

оқушы түрлі түсті матаны жамылады, ал оқушылар 
оның үстіндегі матаның түсіндей үлестірме 
парақшаны неғұрлым тез жоғары көтеруі керек. 
Жүргізуші дұрыс үлестірме парақшаны ең соңынан 
көтерген оқушыны ойыннан шығарады. Содан кейін 
керісінше ойнайды: жүргізуші сыныптан шығады, 
оқушылар қандай түсті парақты көтеретіндері 
туралы ақылдасады. Жүргізуші сыныпқа кіре 
сала сәйкес түсті матаны тезірек тауып алуы тиіс.

Мұғалім қандайда бір түске қатысты 
оқушылардың реакциясын байқайды. Ойын 
соңында мұғалім оқушыларға жануарлардың қауіпті 
жағдайларға дайын болулары керектігін, себебі 
бұл олардың тірі қалуларына жәрдемдесетінін 
түсіндіреді.

Сандық білім беру ресурсы
«Жануарлар қалай қорғанады?» сандық 

білім беру ресурсы http://der.nis.edu.kz сайтында 
орналасқан. 
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Оқыту нәтижелерін бақылау 
«Жануарлар» тарауының соңында оқушылар:
 

• жануарларды түрлі топтарға қалай топтастыруға 
болатынын біледі; 

• өз ұрпағын жалғастыру үшін кейбір жануарлардың 
жұмыртқа салатынын (уылдырық шашатынын), ал 
кейбірінің баласын тірі туатынын түсінеді;

• жануарлар класының өкілдерін ажырата алады: 
бунақденелілер, балықтар, қосмекенділер, 
бауырымен жорғалаушылар, құстар және 
сүтқоректілер;

• жануарлар алуантүрлілігін сақтаудың 
маңыздылығын ұғады;

• жануарлардың қоршаған ортаға бейімделу 
әдістерін біледі. 

Біз нені үйрендік? 
Бұл тапсырманы топпен орындауға болады. 

«Жануарлар дүниесінің жіктелуі» плакатын тақтаға 
іліп қойыңыз. Әр топ оқулықтағы тапсырмада 
берілген сұрақтарға жауап беру керектігін айтыңыз. 
Топ мүшелері оларға берілетін сұрақты алдын ала 
білмейді.

Жауап
1. Сүтқоректілер баласын сүтімен қоректендіреді.
2. Балықтардың денесі бас, дене және құйрықтан 

тұрады. Олардың желбезектері бар. Балықтар 
суда тіршілік етеді.

3. Бунақденелілердің денесі үш бөліктен тұрады: 
бас, кеуде, құрсақ. Олардың денесінде бунақ 
бар. Бунақденелілердің үш жұп аяғы бар.

4. Қосмекенділердің денесі жалаң, бауырымен 
жорғалаушылардың денесі қабыршақтармен 
қапталған. Қосмекенділер суда көбейеді.

5. Құстардың тұмсығы, басы, қанаттары, екі 
аяғы бар, олардың денесі қауырсындармен 
қапталған. 

Тест тапсырмаларын орында.
1. Жылан, кесіртке, тасбақа қай топқа жатады?
 б) бауырымен жорғалаушылар
2. Бұл жануарлардың үш жұп аяқтары бар, олар 

секіреді, жүгіреді, жүреді, жорғалайды:
 ә) бунақденелілер
3. Бақалар қай топқа жатады?
 а) қосмекенділер
4. Баласын сүтімен қоректендіретін жануарлар:
 б) сүтқоректілер
5. Суда тіршілік ететін, денесі қабыршақпен 

қапталған жануарлар.
 ә) балықтар
 Қосымша тапсырмалар</A>

Тарауды бастар алдында және аяқтаған соң 
оқушыларға «Жануарлар туралы не білемін және 
не білгім келеді?» деген тақырыпта шағын шығарма 
жазуға тапсырма беріңіз. «Соңынан олардың білгісі 
келгендерін меңгерді ме, әлде меңгерген жоқ па, 
оқу нәтижелеріне разы болды ма?» деген мәселелер 
жайында салыстырмалы талдау жасаңыз.  Оқушыларға 
төмендегі жануарлар жайлы жұмбақтарды шешуге 
ұсыныс жасаңыз.

Өзі ширақ, өзі қу,
Жүрген жері – айқай-шу.
            (Түлкі)

Жеміс-жидек жегенім,
Балды жақсы көремін.

               (Аю)

Орманда жоғары
Ағашқа қонады.
Тұмсығын балға етіп,
Тарсылдатып соғады.

                  (Тоқылдақ)

Күндіз соқыр не деген?
Түнде қалай көреген.

               (Үкі)

Ат басты,
Арқар мүйізді,
Бөрі кеуделі,
Бөкен санды,
Қос қанатты,
Құмырсқа ізді,
Бота тірсекті.

                 (Шегіртке) 

2-тарау. Жануарлар
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3-тарау. Адам

Адам
Тарау мақсаттары 
Тарауды оқып-үйрену барысында оқушылар:
• қаңқаның адам денесінің тірегі екенін; 
• адамның тірек-қимыл жүйесінің қызметін;
• денені дұрыс және түзу ұстаудың маңыздылығын;
• қозғалыс жасаудағы бұлшық еттердің 

жиырылуының рөлін;
• денсаулықты нығайтудағы жеке гигиенаны 

сақтаудың маңызын;
• денсаулық сақтаудағы тістерге күтім жасаудың 

маңызын біледі және түсінеді. 

Оқушылар «Адам» тарауында адам ағзасының 
құрылысы мен қызметі туралы жалпы түсінік алады, 
адам ағзасының құрылысы қаңқаның қызметімен 
байланысты екенін бағамдайды. Олар қаңқаның 
құрылысымен және қызметімен танысады, денені 
түзу және дұрыс ұстаудың қажеттілігін анықтайды. 
Мұғалім денеге күтім жасау ережесіне шолу жасауы 
қажет. 

Тарауды меңгеру барысында оқушылар 
күнделікті өмірде кездесетін түрлі аурулардың 
алдын алуды және оларға қарсы дұрыс шешім 
қабылдауды үйренеді. Оқушылар денені түзу және 
дұрыс ұстаудың жолдарын анықтайды, бұлшық 
еттер қызметінің моделін жасайды, тісжегінің 
пайда болу жолдарын түсінеді. Сабақ мазмұнының 
алуантүрлілігі әр оқушының өзіне қажетті қызықты 
мәліметтерді алуына мүмкіндік береді. 

Тарау тақырыптарын меңгеру нәтижесінде 
оқушылар: 
• құрылған жоспарға сәйкес бақылау жасайды және 

оның нәтижелерін жазады;
• бақылау нәтижелерін жазбалар, суреттер, 

кестелер түрінде көрсетеді;

• терминдерді қолдана отырып, қол жеткізген 
нәтижелерді түсіндіреді және қорытынды 
шығарады. 

Қосымша әдебиеттер 
• Афонькин С.Ю. «Анатомия человека». Школьный 

путеводитель, 2007.
• Ф.И.О. Федюкович. «Анатомия и физиология 

человека». Уч. пос. изд. «Феникс», 2003.
• Нил Шубин. «Вселенная внутри нас». Изд. АСТ, 

Москва, 2013.
Оқу материалының көрнекілігі ретінде адам 

дене мүшелерінің құрылысы мен олардың қызмет-
тері жайлы мына бейнекөріністерді қолдануға 
болады:

• Адам анатомиясы – Қаңқа 
• Бұлшық еттер
•  Тіске күтім жасау
• Гигиена

Ойланып көр! 
1. Денеге қалай күтім жасау қажет? 
 Үнемі аяқты, мойынды, бетті, басты (шашты), 

барлық денені кірден, терден, майлы без 
қалдықтарынан, зиянды микробтардан тазалап 
отыру қажет. 

2. Дене сымбатын қалай жақсартуға болады?
 Денені дұрыс ұстауға қарапайым ережелерді 

сақтау арқылы қол жеткізуге болады. Үстел 
басында басты сәл төмен түсіріп, түзу отыруға 
тырысыңдар, қатты матраста ұйықтаңдар, арнайы 
жаттығулар жасаңдар. 

3. Адамның қозғалуына не көмектеседі?
 Адамның қозғалысы бұлшық еттердің дұрыс 

жұмыс істеуіне байланысты болады. 
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тиіп тұрады. Жүргенде, жазу үстеліне отырғанда 
денені түзу ұстау қажет. Денені түзу ұстамаса, адам 
түрлі ауруларға шалдығуы мүмкін: қатты шаршау, 
көз көруінің нашарлауы, қан айналымының бұзылуы, 
арқаның ауруы, бас ауруы. Адам арнайы жаттығуларды 
жасау арқылы денесін түзу ұстауға үйренеді. 

Сабаққа қатысты ескертулер
«Дене мүшелері» кіріспе тапсырмасы. «Адам 

денесінің қандай негізгі бөліктері бар?» деп сұраңыз. 
(Бас, кеуде, аяқ-қолдар.)  

«Қолдың бөліктерін атаңдар». (Білек, қар, шынтақ, 
иық.) Адамның қолдары қандай қызмет атқарады? 
Аяқтың бөліктерін білесіңдер ме? (Жамбас, тізе, 
балтыр, табан.)» 

Оқушыларға саусақтарын, басын, шынтақтарын 
ұстап көруге ұсыныс жасаңыз. «Нені байқадыңдар? 
(Ішінде қатты негіз бар.)» 

Не үшін керек? Суреттерге назар аударыңдар. 
Алдымен шағын топтарға екі затты салыстыруға 
тапсырма бері ңіз. Енді оқулықтағы сурет бойынша 
киіз үй туралы әңгімелесу жүргізіңіз. «Киіз үйге қаңқа 
не үшін керек? (Үйдің пішінін құрайды, оған тірек 
болады.) Адам денесіндегі осындай қызметті не 
атқарады? (Қаңқа адам денесін ұстап тұрады әрі ішкі 
мүшелерді қорғайды). Қаңқаны көргендерің бар ма? 
Қайдан көрдіңдер? Кинодан, теледидардан, кітаптан, 
мұражайдан )».

Қаңқа. Оқушыларға суреттегі қаңқаның бөлік-
теріне мұқият қарауға ұсыныс жасаңыз. «Адамның 
бас сүйегі нені еске түсіреді?» деп сұраңыз. Кейбір 
оқушылар оны шлемге ұқсатуы мүмкін. Адамның бас 
сүйегінің барлық бөліктері өзара тығыз байланысқанын 
айтыңыз. «Неліктен адамның бас сүйегі қатты болады? 
Ол нені қорғайды?» деп нақтылаңыз. Жауап беруге 
қиналса, бас сүйегінің миды қорғайтынын, ал омыртқа, 
кеуде және қабырғалар бәрі бірігіп, кеуде қуысын 
құрайтынын түсіндіріңіз. «Сендер кеуде қуысы сөзінің 
мағынасын түсіндіре аласыңдар ма?» деп сұрап 
көріңіз. (Сүйектер бірігіп, кеуде қуысын құрайды, ол 
кеудені қорғап тұрады.) «Омыртқалардың өзара 
бітісіп байланысуы біздің кеудемізді қозғалтуымызға, 
еңкеюімізге көмектеседі» деп түсіндіріңіз. Аяқ-қол 
сүйектерінің қалай біріккеніне назар аударыңдар. 
Оқушыларға қолдарымен шынтақ, иық буындарын 
қозғалтып көруге, аяқтарымен тізе буындарын 
қозғалтуға және кеудені бірнеше рет айналдырып, 
иіліп көруге ұсыныс жасаңыз.

Топпен жұмыс ұйымдастырыңыз. Қаңқаның 
суретін бірнеше бөліктерге бөліп таратып, оларды 
қайта құрастыруға, оның бөліктерінің аттарын жазуға 
тапсырма беріңіз. 

Сен білесің бе? Оқушыларға энциклопедиядан 
мақалалар оқуға тапсырма беріңіз. Олар адамның 
бас сүйегі жайлы тағы нені біледі екен? Ол несімен 
қызықты?

Қаңқа құпиясы 
Оқу мақсаттары:
• адамның тірек-қимыл жүйесінің қызметін 

анықтау;
• дұрыс дене сымбатын сақтаудың маңыздылығын 

түсіндіру;
• бақылаудың басты белгілерін анықтау (мақсат, 

нысан, жоспар, мерзім, нәтиже).

Тірек сөздер
қаңқа
сүйектер
дене сымбаты

Оқулық:
Қаңқа құпиясы, 32-33-бб.
Жұмыс дәптері:
18-жұмыс парағы. Қаңқа неден құралады? 20-б.
19- жұмыс парағы. Дене сымбаты, 21-б.
Ресурстар: 
• «Адам қаңқасы» көрнекі кестесі;
• қаңқаның жеке бөліктерінің суреттері мен 

олардың аттары жазылған кестелер;
• энциклопедия;
• «Қалай дұрыс отыру/тұру/жату керек» кестесі.
Интернет-ресурстар:
• адам қаңқасының құрылысы туралы бейнекөрініс;
• компьютермен жұмыс істегенде қалай дұрыс 

отыру керектігі жайлы бейнекөрініс.

Сабаққа байланысты деректік 
материалдар 

Қаңқа дегеніміз – адам денесінің сүйектен 
құралған тірегі. Адам қаңқасы ішкі мүшелерге 
тірек болатын жеке сүйектерден тұрады. Ересек 
адамның қаңқасы шамамен 200-ден астам сүйектен 
құралады. Балалардың қаңқасы шамамен 300-дей 
сүйектен құралады, олардың кейбірі кейінірек бітіп 
кетеді. Барлық сүйектер үлкен екі топқа бөлінеді: 
негізгі қаңқа сүйектері (бас сүйек, кеуде қуысы және 
омыртқа) мен қосымша қаңқа сүйектері. Негізгі қаңқа 
сүйектері өмірлік маңызы бар мүшелерді – ми, жүрек 
және өкпені қорғайды және аяқ-қол сүйектерін ұстап 
тұрады. Оларға жауырын және бұғана сүйектері 
арқылы иық бекітіледі. Жамбас сүйектері арқылы 
аяқтар қосылады.

Дене сымбаты – адамның дене қалпын 
(отырғанда, тұрғанда, жатқанда) түзу ұстауы. Адам 
денесін түзу ұстағанда бас пен жамбас бір сызықтың 
бойында болады, кеуде қуысы сәл алға қарай жылжиды, 
иықтары артқа қарай тартылады. Дене қалпының түзу 
екендігін тексеру үшін қабырғаға сүйеніп, тік тұру 
қажет, сол кезде жауырын, жамбас, өкше қабырғаға 

3-тарау. Адам
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Ойлан. Топпен жұмысты жалғастырыңыздар. 
Ересек адам мен баланың қаңқаларын салыстыруға 
ұсыныс жасаңыз. «Қаңқа өсе ме?» Оқушылар 
әртүрлі пікірлер айтуы мүмкін, нәтижесінде сәбидің  
кішкентай болып туылатыны, ал ересек адамның 
сүйегінің мөлшері үлкен болатыны, демек қаңқаның 
да өсетіні туралы қорытындыға келеді. 

Дене сымбаты. Сыныпта отырған балаларды 
салыстыруға ұсыныс жасаңыз. Суреттегі балалардың 
қайсысының дене сымбаты дұрыс қалыптасады деп 
ойлайсыңдар? Неліктен? Балаларға осындай болуға 
не кедергі келтіреді?  «Партада қалай дұрыс отыру 
қажет? (Оның аяқтары еденде тұруы қажет, арқасын 
тік, басын сәл еңкейтіп ұстауы керек). Бейнекөрініс 
көрсетуге болады. Жұппен сыныптасының қалай 
отырғанын талқылауы керек. Денесінің қай бөлігін 
дұрыс ұстамай отыр? Рөлдерін алмастырады. 

Зертте. Жұппен жұмыс ұйымдастырыңыздар. 
Зерттеу жұмысын жүргізуге арналған нұсқаулар
• Бір оқушы орнынан тұрып, қабырғаға сүйенеді. 

Желкесі, иығы, жамбасы, өкшелері міндетті түрде 
қабырғаға тиюі қажет. Осындай қалып ыңғайлы 
болды ма, әлде ыңғайлы болған жоқ па?

• Екінші оқушы оны бақылап тұрады. Егер 
сыныптасы өзін ыңғайсыз сезінсе, онда ол денесін 
түзу ұстамайды, оның дене қалпы дұрыс емес. 
Алынған нәтижелерді қойын дәптеріне жазып 
отырады. 

• Енді рөлдерін ауыстырып көрсін. 
• Оқушылар жұп болып, денені дұрыс ұстауға 

арналған жаттығуларды ойлап табады. 
• Сыныпқа жаттығуларын жасап көрсетеді. 

Оқушылар үнемі жаттығулар жасау және өзін 
бақылау арқылы денені дұрыс ұстауға болатынын 
түсіне алады. 

 Тілдік құзыреттілікті дамыту
Айтылым және 
тыңдалым

«Қаңқа» тапсырмасын орындау 
барысында оқушылар тапсырманы 
мұқият тыңдап, сұрақтарға дұрыс жауап 
берулері қажет. 

Жазылым «Қаңқа бөліктері» тапсырмасын 
орындағанда оқушылар қаңқа 
бөліктерінің аттарын көшіріп жазады.

Оқылым Оқушылар жұппен суреттегі қаңқа 
бөліктерінің аттарын оқиды.

Сөздікпен 
жұмыс

Оқушылар тірек сөздердің бірінші 
әріптерінен басталатын сөздерді 
айтады: (мысалы, дене – денеңді, 
еңкейткенде, неге, ентігесің). Сөздерді 
қатыстыра отырып, сөйлем құрайды.

Бағалау мүмкіндіктері  
«Адам денесінің пішінін не құрайды? Қаңқа 

қандай қызмет атқарады? Кеуде қуысы нені қорғайды? 
Бас сүйегі ше?» деген сұрақтарды қойып көріңіз. 
Осылайша оқушылардың адам қаңқасының бөліктері 
мен қызметін қаншалықты меңгергендерін білуге 
болады.

Зерттеу жұмысын жүргізу барысында оқушылар 
бақылау жасаудың негізгі белгілерін анықтайды. 
(Мақсаты, нысаны, жоспары, мерзімі, нәтижесі.) Ол үшін 
зерттеу жұмысын бастамас бұрын оқушыларға не үшін 
бақылау жасап, неге назар аудару керектігін, нәтижесі 
қандай болу қажет екендігін түсіндіріңіз. «Адамның 
дене сымбатының дұрыстығын қалай анықтауға 
болады? Оны түзетуге қанша уақыт қажет?» деген 
сұрақтар қойыңыз. Бұл жұмыс түрі дұрыс және дұрыс 
емес дене қалпын салыстыруға мүмкіндік береді, 
олардың ұқсастығы мен айырмашылығын көрсетеді, 
бақылай отырып, сұрақтарға жауап беруге үйретеді. 
Оқушылар алынған нәтижелерге сүйене отырып, 
тұжырым жасайды. 

Жұмыс дәптері бойынша ұсыныстар 

18-жұмыс парағы. Қаңқа неден құралады?
Қаңқа бөліктері. Бұл тапсырмада оқушылар 

суреттегі қаңқа бөліктерінің аттарын дәптерлеріне 
көшіріп жазады. 

Жауап
Бас сүйек, қабырғалар, омыртқа, қол сүйектері, аяқ 
сүйектері, жамбас, төс сүйек.

Қаңқаның қызметі. Қалып қойған сөздерді 
мәтін шығатындай етіп бос орындарға қою қажет. 

Жауаптар
Бас сүйек бастың пішінін береді. Төс сүйек, 

қабырғалар мен омыртқа кеуде қуысын құрайды. Қол 
мен аяқты қол сүйектері мен аяқ сүйектері құрайды. 

19-жұмыс парағы. Дене сымбаты
Дене сымбаты. Оқушылар дене бітімінің дұрыс 

қалпын көрсететін суреттерді ғана бояйды.

Жауап
2, 4, 6.

Қосымша тапсырмалар 
Оқушылардың дене шынықтыру пәні мұғалімінен 

неліктен гимнастика секциясына қатысатын оқу-
шылардың өз құрдастарына қарағанда бойлары биік 
және иықтары кең болатыны жайлы сұхбат алуына 
ұсыныс жасаңыз. 



жәрдемдеседі. Көптеген бұлшық еттер бірлесіп 
жұмыс істейді. Адам күлгенде 17 бұлшық ет, ал 
қабағын түйгенде 46 бұлшық ет жиырылады. 

Жиырылғанда бұлшық еттердің күші бір немесе 
бірнеше буын арқылы сүйектерге беріледі. Аз 
қимылдау бұлшық еттердің әлсіреуіне әсер етеді. 

Сабаққа қатысты ескертулер 
«Көрінбейтін күштілер» кіріспе тапсыр-

масы. Сабақты шағын сайыстан бастаңыз. Оқушылар 
өткен сабақ материалдары бойынша сұрақтар 
құрастырсын. Мысалы, «Қаңқа неден құралады? 
Кеуде қуысы қандай қызмет атқарады? Адамның 
дене сымбаты дегеніміз не?» Қалай дұрыс жүру, 
отыру, жату керектігіне назар аударыңыз. 

Оқушылардың оң қолдарымен сол жақ қолының 
қарын қысып (иық пен шынтақ арасы) ұстауларын 
өтініңіз. Шынтақты бірнеше рет бүгіп және жазып 
көрулерін сұраңыз. «Сендер не сезіндіңдер? 
(Бұлшық еттің жиырылуын.) Дене қалпын ұстап 
тұруға не көмектеседі? Түрлі қозғалыстарды 
жасауға ше?» деп сұраңыз. Оқу шылардың қолдарын 
бүккенде және жазғанда байқағанындай, бұлшық 
еттер жұмысының денені қозғалысқа келтіретініне 
тоқталып кетіңіз. «Бұлшық еттердің жұмысын байқау 
үшін тағы да қандай дене бөліктерін бүгу керек?» 
деп сұрап көріңіз. (Еңкеюге, бойын тік ұстауға, 
аяғының ұшын көтеруге, шалқаюға, тізерлеуге, 
аяқтарды жоғары көтеруге болады.) 

Бұлшық еттер.Оқушылар жұппен суреттерге 
мұқият қарай отырып, мынадай сұрақтарға жауап 
беруге тыры сады: «Бұлшық еттер қандай болады? 
(Жіп, қыл, арқан, белбеу сияқты болады.) Қайда 
орналасқан? (Дененің барлық бөлігінде, кеуде 
тұсында, қолда, аяқта, бетте.)» Бұлшық еттердің 
сүйекті қаптап тұратынын айтыңыз. Олар түрлі 
қимыл-қозғалыс жасауға жәрдемдеседі. 

Оқушыларға сөйлемей, адамның қуанған сәтін 
бет қимылдарымен көрсетуге ұсыныс жасаңыз. 
«Беттерің қозғалғанда нені сезіндіңдер?» деп 
сұраңыз. (Езуіміз екі жаққа тартылды; таңырқап 
қасымызды жоғары көтердік.) Жұмыс істегенде 
немесе қозғалғанда бұлшық еттер тек жиырылаты-
нын айтыңыз.

Денеге, аяққа, қолға арналған жаттығулар 
жасатыңыз. Бұлшық еттеріне не болғанын сұраңыз. 
(Бұлшық еттерге күш түсіп, жуандайды әрі 
қысқарады.) 

Зертте. Сынып оқушыларын өзара ауысып 
тұратын шағын топтарға бөліңіз. 

Әр жұпқа А3 пішінді картон; 70 см жіңішке 
резеңке, қозғалғыш бөлшектерді біріктіруге 
арналған 5 см жалпақ жұмсақ сым; ұзындығы 2 см, 
4 бөлік коктейльге арналған түтікшелер; жіңішке 
желімді таспа; қайшы; «жиырылады», «босаңсиды» 
деген жазулары бар үлестірмелі парақшалар беріңіз. 

Зерттеу жұмысын жүргізуге арналған нұсқаулар

Қозғалыс сыры 
Оқу мақсаттары:
• бұлшық еттің қозғалыс кезіндегі жиырылуының  

рөлін түсіндіру;
• құрылған жоспарға сәйкес бақылау жүргізу 

және қорытынды жасау.

Тірек сөздер
бұлшық еттер
жиырылу

Оқулық:
Қозғалыс сыры, 34-35-бб.
Жұмыс дәптері:
20-жұмыс парағы. Бұлшық еттердің жұмысы, 22-б.
21-жұмыс парағы. Қозғалыстағы бұлшық еттер, 23-б.

Ресурстар: 
• «Бұлшық еттер» көрнекі кестесі; 
• топ санына қарай «жиырылады», «босаңсиды» 

деген жазулары бар үлестірмелі парақшалар;
• А3 пішінді картондар; 
• 70 см жіңішке резеңке;
• қозғалғыш бөлшектерді біріктіруге арналған 5 см 

жалпақ жұмсақ сым; 
• ұзындығы 2 см, 4 бөлік коктейльге арналған 

түтікшелер;
• жіңішке желімді таспа (скотч); 
• қайшы.
Интернет-ресурстар:
• адамның бұлшық еттері жайлы бейнекөрініс.

 Сабаққа дайындық
Алдын ала энциклопедиядан бұлшық еттер 

жайлы мақалалар табу керек. Зерттеу жұмысы бары-
сында пайдалану үшін қолдың моделін дайындаңыз. 

Сабаққа байланысты деректік 
материалдар 

Адам денесінде 600-ге жуық бұлшық ет болады. 
Олар созылғыш бұлшық ет ұлпаларынан құралады. 
Бұлшық еттердің күші денені қозғалысқа келтіреді, 
оның қимылдауына жәрдемдеседі. Адам денесіндегі 
барлық бұлшық еттерді үш топқа бөлуге болады: 
жүрек бұлшық еттері, қаңқа бұлшық еттері және 
бірыңғай салалы бұлшық еттер. Олардың негізгі 
қызметі – адам денесін қозғалысқа келтіру. Бұлшық 
еттер қозғалғанда жиырылады және босаңсиды. 
Қаңқа бұлшық еттері қаңқа сүйектерімен бірге 
адамның тірек-қимыл жүйесін құрайды. Олар 
дененің кеңістікте қозғалуын қамтамасыз етеді 
және тітіркену арқылы заттарды ұстағанын сезінуге 
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• Қолдарын картонға қояды. Алдымен иықтан 
бастап шынтаққа дейін, кейін иықты білекпен 
қолдың басына дейін бірге қоршап сызады. 
Содан кейін сызық бойымен қиып алады. 

• Бөлшектерді жұмсақ сым арқылы шынтақ буыны 
тұсында біріктіреді.

• Әрбір бөлшекке екіден иық пен иық алды 
бойымен таяқшаны желімді таспамен бекітеді. 

• Бақылау үшін модель дайындайды. Бөлшектерді 
түзулейді. Таяқша бойымен жіңішке резеңкені 
созып, желімді таспамен резеңке ұшын иықалды 
моделіне жапсырады. Резеңкенің келесі ұшын иық 
тұсына бекітеді. 

• Иықтағы таяқшалар арасынан резеңкені тартады. 
Модельді бастапқы күйіне келтіреді. 

• Мынадай сұрақтарға жауап беру керек: Қол қалай 
қимылдайды? Резеңке ұзындығы қалай өзгерді? 

• Оқушылар қимыл-қозғалыс жасағанда бұлшық 
еттердің қысқа және жуан болатынын түсіне 
алады.

Ойлан. Жұппен қарапайым дене шынықтыру 
жаттығуларын жасатып көріңіз: қолдарын бірнеше 
рет көтеріп, қайта түсірсін. 20-ға дейін жай 
санап болғанша қолдарын екі жаққа созып тұр-
сын. Не сезінгендерін сұраңыз. (Бұлшық еттері 
жиырылып, шаршайды.) Бірыңғай жұмыс істегеннен 
бұлшық  еттер 30 секундта шаршайтынын айтыңыз. 
Оқушылардан шаршамау үшін не істеу керектігін 
сұраңыз. (Демала отырып, кезекпен жұмыс істеу 
керек.) 

Сен білесің бе? Адам денесінде әртүрлі жұмыс 
істеуге қажетті бұлшық еттердің түрлері бар екенін 
айтыңыз. Ауыр және қиын жұмыс істеуге арналған 
үлкен бұлшық еттер, жеңіл жұмыс істеуге арналған 
кіші бұлшық еттер бар. Олардың дененің қай 
бөлігінде орналасқанын айтып көрулерін сұраңыз. 
Кейбір оқушыларға энциклопедиядан бұлшық еттер 
туралы қызықты мәліметтер оқып келіп, басқаларына 
айтып берулерін сұраңыз.

 Тілдік құзыреттілікті дамыту
Айтылым 
және 
тыңдалым

Зерттеу жұмысын жасағанда 
оқушылар бір-бірімен диалогке 
түседі.

Жазылым «Қозғалыс» тапсырмасын 
орындау барысында оқушылар 
жазылмай кеткен сөздерді бос 
орындарға жазады.

Оқылым «Сен білесің бе?» айдарындағы 
тапсырманы орындау үшін кейбір 
оқушылар энциклопедиядан 
мақалалар оқиды.

Бағалау мүмкіндіктері  
Зерттеу жұмысын жасамас бұрын оның 

жоспарын құрып алыңыз. Зерттеу жұмысының 
барысында «Денені не қозғалтады? Егер адам 
қозғалмай бір орында тұрса немесе отырса, бұлшық 
еттер қандай күйде болады? Олар денені қалай 
қозғалтады?» деген сұрақтарды қоюға болады. 
Әсіресе, дұрыс жауап бере алмаған оқушыларға 
көңіл бөліңіз. Оқушылардың жоспарға сәйкес жұмыс 
істеп жатқандарына назар аударыңыз. Олардың 
не байқағандарын, қандай өзгеріс енгізгілері 
келетінін сұрап көріңіз. Неліктен ондай шешім 
қабылдағандарын нақтылаңыз.

Бұл жұмыс оқушылардың құрылған жоспарға 
сәйкес бақылау жасау және одан қорытынды шығара 
алу дағдысын дамытады.

Жұмыс дәптері бойынша ұсыныстар 
20-жұмыс парағы. Бұлшық еттердің жұмысы

Жаттығу. Оқушылар бұл шық еттердің суреті 
мен оның қызметін түсін діретін тіркестерді қоса   
алады. 

Жауаптар
1.  ә) еңкейеді.
2.  б) шынтағын бүгеді.
3. г) тізесін бүгеді.
4. в) аяғының ұшымен тұрады. 
5. а) арқасын тіктейді.
6. ғ) иіледі. 

21-жұмыс парағы. Қозғалыстағы бұлшық еттер
Қозғалыс. Оқушылар мәтінді толықтыру үшін 

жазылмай кеткен сөздерді бос орындарға жазады.

Жауаптар
Бізге дене қимылдарын жасауға бұлшық еттер 
көмектеседі. Олар сүйектерге бекітілген. Бұлшық 
еттеріміз жұмыс істегенде жиырылады. Денемізді 
бос  ұстағанда босаңсиды.  Осылайша олар адам 
денесін қозғалтуға көмектеседі.

Бұлшық еттер қалай жұмыс істейді? 
Оқушылар екінші бағандағы керекті сөздерді 
пайдалана отырып, сөйлемдерді толықтырады. 

Жауаптар
Бұлшық еттер жиырылады – жұмыс істейді, 
қысқарады. Бұлшық еттер босаңсиды – демалады, 
ұзарады. 

Төртіншісі артық. Оқушылар анаграмманы 
оқиды: бас сүйек, омыртқа, бұлшық ет, қабырға. 

2-сабақ 
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Денеге қалай күтім 
жасаймыз?
Оқу мақсаттары:
• денсаулық сақтаудағы жеке гигиенаның  рөлін 

анықтау;
• тіс күтімінің денсаулық  сақтаудағы маңызын 

анықтау;
• бақылау жүргізудің жоспарын құру.

Тірек сөздер
тазалық
тіс
тісжегі

Оқулық:
Денеге қалай күтім жасаймыз? 36-37-бб.
Жұмыс дәптері:
22-жұмыс парағы. Тістің түрлері, 24-б.
23-жұмыс парағы. Тазалықты сақтау қажет, 25-б.
Ресурстар: 
• бас сүйегінің макеті;
• тісті тазалау реті бейнеленген плакат;
• айна.
Интернет-ресурс:
• қолды жуу керектігін баяндайтын бейнекөрініс.

Сабаққа байланысты деректік 
материалдар

Гигиена (грек тілінен аударғанда «денсаулық 
әкелуші») – адам денсаулығын сақтау және жақсарту 
туралы ғылым. 

Жеке гигиена тынығу, тамақтану, шынығу және 
дене, киім, аяқ киім, тұратын үйімізге күтім жасау 
және т.б. мәселелерді қарастырады. Аптасына кем 
дегенде бір рет ваннада немесе моншада денемізді 
ысқышпен ысқылап жуу керек. 

Аяқтарымызды күнделікті ұйықтар алдында жуу 
қажет. Басты кірлеген сайын аптасына бір-екі рет жуу 
керек. Іш киімдерді, шұлықты күнделікті ауыстырып 
отыру қажет. Қолды кірлеген бойда, даладан 
келген соң, тамақ ішер алдында, үйді жинастырып 
болған соң жуып отырады. Қолды дұрыс жуу керек: 
ағын судың астында қолды сулап, әр қолдың сырты 
мен алақанды, саусақ аралықтарын көпіршітіп 
сабындайды, сосын сабынды кетіру үшін ағын сумен 
қолды шаяды, сүлгімен құрғатып сүртеді. 

Тіс – адамның дене мүшесі. Пішіні мен қызметіне 
қарай күрек тіс, ит тіс, азу тістер болып бөлінеді. 

Күрек тістер – тамақты тістеп, бөліп алуға 
арналған алдыңғы тістер.

Ит тістер – бөлінген тамақты шайнап, ауызда 
ұстап тұру үшін қажет үшкір тістер.

Азу тістер асты ұсақтап шайнау үшін керек.
Ауыз қуысында тіршілік ететін бактериялардың 

әсерінен тіс кіреукесі (эмалі) бұзылады. Олар тісті 
зақымдайтын қышқыл бөліп шығарады.

Ауыз қуысына күнделікті күтім жасау қажет. Әр 
тамақтанған сайын тіс арасындағы қуыста қалып 
қойған тағам қалдықтарынан арылу үшін ауызды 
шайып отыру қажет.

Сабаққа қатысты ескертулер 
«Гигиена» кіріспе тапсырмасы. 1-сыныпта 

оқушылар жеке гигиена негіздерін меңгерді. Қандай 
ережелерді естерінде сақтағандарын сұрап көріңіз. 
Оларды күнделікті өмірде ұстанып жүр ме екен? 
Жеке гигиена дегеніміз не? Жеке гигиенаның не 
екенін сабаққа байланысты деректік материалдарды 
пайдалана отырып, айтып беріңіз. 

Денеге күтім жасау. Оқушылардың әр қайсысы 
өз қолына қарап, оны сипаттап берулерін сұраңыз. 
«Қолымыз неге кірлейді?» деп сұрап көріңіз. (Басқа 
адамдар ұстаған заттарды ұстаймыз, ол заттарға 
шаң-тозаңдар қонады.) Кірді не тазалайды? (Сабын 
мен су.) Қолды қандай жағдайларда жуу керек? 
(Тамақ әзірлегенде, тамақ ішер алдында, қоғамдық 
орындарға барған соң, сырттан, ойнап келгеннен 
кейін, науқас адамдармен қарым-қатынас жасағаннан 
кейін, үйді жинап болған соң.)» Бейнекөрініс 
көрсетуге болады. Оқушылардан қолдарын қалай 
жуатыны жөнінде сұрап көріңіз. Бір сәттік пантомима 
көрсетуге болады. Сабаққа байланысты деректік 
материалдарды пайдалана отырып, қолды дұрыс 
жуу тәртібін түсіндіріңіз. Оқушыларға жұппен 
суреттерге қарап отырып, адам өз денесін үнемі таза 
ұстау үшін өзіне қалай күтім жасау керектігі жөнінде 
әңгіме құрастыруға тапсырма беріңіз. Оқушылар 
үнемі қолдарын, мойындарын, беттерін, бастарын 
(шаштарын) жуып, денелерін кірден, терден, 
майлы без қалдықтарынан, зиянды микробтардан 
тазартулары қажет екенін түсінулері керек. Тісті 
дұрыс тазарту үлгісі көрсетілген суретке назар 
аудартыңыз.

Зертте. Оқушылар жеке және жұппен жұмыс 
істейді. Әр оқушыға айна мен қалам қажет болады. 
Зерттеу жұмысын жүргізуге арналған нұсқаулар
• Айнаның көмегімен өздерінің тістеріне қарайды. 
Мүмкіндігінше, қойын дәптеріне пішіні мен мөлшері 

жағынан ерекшеленетін тістердің суретін салады.
• Ауыз қуысындағы тістің түрлерін санайды.
• Тістің қаттылығын тексеру үшін ақырындап 

қарындашпен тықылдатады.
• Мүмкіндігінше, үстіңгі және астыңғы жақтағы 

тістерді санайды. 
Нәтижесін қойын дәптеріне жазып алады. Зерттеу 
жұмысы барысында оқушылар алдыңғы тістер  

3-тарау. Адам



41

Бағалау мүмкіндіктері  
Зерттеу жұмысының барысында бас сүйе гінің 

кестесін немесе макетін көрсетіңіз, оны оқушылардың 
өздері салған суреттерімен салыс тыруға 
тапсырма беріңіз. Сабаққа байланысты деректік 
материалдарды қолдана отырып, тістің әрбір түрінің 
атын оқыңыз, оның ерекшеліктеріне тоқталып өтіңіз. 
Тістердің әрқайсысының қызметтері туралы айтып 
берулерін сұраңыз. Әзіл түрінде ауызға түскен түйір 
нанның «жүру сапарын» айтып көріңіздер. (Алдымен 
нанды күрек тіспен үзіп алады, кіші азу тістер 
бөлшектейді, алдыңғы ит тістер бөліктерге бөледі, 
ең соңында үлкен азу тістері асықпай шайнайды.) Бұл 
жұмыс оқушылардың тістердің атқаратын қызметіне 
байланысты түрлері мен мөлшерінің әр қилы 
болатынын түсінгенін көрсетеді. 

Жұмыс дәптері бойынша ұсыныстар 
22-жұмыс парағы. Тістің түрлері

Неліктен тістер әртүрлі болады? Оқушылар 
суреттегі тістерді олардың атқаратын қызметімен 
сәйкестендіреді. 

Тіс күтімі. Оқушылар өз тәжірибесін және 
оқулықтағы ақпаратты пайдаланып, тісті күтуге 
арналған ережелер құрастырады. 
23-жұмыс парағы. Тазалықты сақтау қажет

Қолдарыңды жуыңдар! Оқушылар қолды 
қашан жуу керектігін белгілеуі қажет.

Жауап
Мектептен келгеннен кейін, мысықпен ойнаған нан 
кейін, тамақ ішер алдында.

Жеке ме, ортақ па? Оқушылар әр адамның 
жеке гигиенасына қажетті заттарды анықтайды. 

Жауап
Әр адамның жеке қолданатын мынадай заттары 
болуы қажет: тарақ, сүлгі, беторамал, шаш 
түйреуіш, тіс щёткасы, қайшы (тырнақ алу үшін).

Қосымша тапсырмалар 
Кейбір оқушыларға интернет желісін және 

энциклопедияны пайдаланып, тістің құрылысы мен 
оның бөліктері: қаптамасы, мойны, түбірі туралы 
деректер тауып келуін тапсыруға болады. Ең 
қызықты деректерді көрсетілім түрінде сыныпқа 
көрсетулеріне болады.
Сандық білім беру ресурсы

«Денеге қалай күтім жасау керек?» сандық 
білім беру ресурсы http://der.nis.edu.kz сайтында 
орналасқан. Осы сілтеме және ресурс атауы 
бойынша ақпаратқа қол жеткізе аласыз. Сандық 
білім беру ресурсы ұсыныс ретінде беріледі. Оны 
қосымша тапсырма немесе оқушылардың өзіндік 
жұмысы ретінде қолдануыңызға болады.

пішіні мен мөлшері жағынан артқы тістерден 
ерекшеленетініне көздері жетуі керек. Астың дұрыс 
қорытылуы үшін асты кесегімен жұтпай, шайнайтын 
тістердің көмегімен мұқият шайнау қажеттігін әңгімелеп 
беріңіз.

Ай, тісім-ай… Әр топқа тістегі тесіктің неден 
пайда болатыны туралы ойлануларын тапсырыңыз. 
Әрқайсысын тыңдап, жауаптарын жазып отырыңыз 
(жауаптар қайталанбау қажет). Оқушылардың 
тамақтану мен қышқылдың пайда болуының арасында 
байланыс бар екенін білуі маңызды. Шамадан тыс 
көп тәтті және ұн тағамдарын жеуден тістер тез 
бұзылады. «Қышқыл қайда пайда болады?» деп 
сұраңыз. (Тістің бет жағында.) Адам қашан тіс ауруын 
сезіне бастайды? (Қышқыл тісті біртіндеп бүлдіре 
отырып, жүйке талшықтарына жетеді.) Тісті емдейтін 
дәрігерді қалай атайды? (Тіс дәрігері.) Тісжегі 
пайда болмау үшін не істеу қажет? (Ауызды шайып, 
тісті тазарту қажет, шамадан тыс көп тәтті тамақ 
пен ұн тағамдарын жемеу керек.)» Тіс пастасын көп 
пайдаланбау және тіс щёткасына қатты салмақ салмау 
керектігі жөнінде түсіндіріңіз. Тісті үш минуттан кем 
тазартпау қажет. Тісті жуып болған соң, щётканы 
жуып, пастаның аузын жауып қою керек. Тіс щёткасын 
үш айда бір рет ауыстырып отыру керек. Тіс пастасын 
өз жасыңа лайық таңдап алу қажет. 

Сен білесің бе? Оқушыларға жаңа піскен 
жеміс-жидектер мен көгөністерді тағамға қолдану 
тіс кіреукесінің зақымдануын қалай тоқтата 
алатыны жайлы ойланып көрулерін тапсырыңыз. 
Ойларын тыңдаңыз. Олар, біріншіден, тістегі тағам 
қалдықтарын тазалайды. Екіншіден, оларды асықпай 
шайнағанда ауыз қуысындағы қышқылдың әсерін 
залалсыздандыратын сілекей бөлінеді. Үшіншіден, 
олардың құрамында тіске пайдалы көптеген 
дәрумендер мен кальций бар. 

Ал қазақтың ұлттық тағамы – құрттың құрамында 
сүйекті нығайтатын кальций көп. Ол тез қорытылады 
және ағзаға сіңеді.

 Тілдік құзыреттілікті дамыту
Айтылым 
және 
тыңдалым

Сабақтың барлық тапсырмалары 
сұрақ-жауап түріндегі диалогке 
құрылған: оқушылар сұрақтарды 
тыңдап, оған дұрыс жауап берулері 
қажет

Оқылым Кейбір оқушылар 
энциклопедиялардан тістің 
құрылысы туралы ақпараттар іздейді

Сөздік қор «Тазалық», «тіс», «тісжегі» 
тірек сөздері берілген. Сабақ 
тапсырмалары оқушыларға өз 
жауаптарында тірек сөздерді 
қолдануға мүмкіндік береді

3-сабақ 
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Біз нені үйрендік? 
1. Денені ... ұстап тұрады.
а) қаңқа
2. Денені ... қозғалысқа келтіреді.
б) бұлшық еттер
3. Алманы тістеуге ... көмектеседі.
б) күрек тістер

Оқыту нәтижелерін бақылау 
Тарауды аяқтаған соң оқушылар адам денесі 

құрылысының ерекшелігін біледі және түсінеді. 
Олар адам ағзасының мүшелері мен жүйелері өзара 
байланысты екенін біледі. 

«Адам» тарауын меңгерген соң оқушылар:
• адам қаңқасы бөліктерінің аттарын (бас сүйек, 

омыртқа, қабырға, жамбас және аяқ-қолдар);
• адамның қимыл-қозғалыс жүйесінің қызметін;
• тістерге күтім жасаудың маңызын;
• денені дұрыс және түзу ұстаудың маңызын;
• қозғалыс жасаудағы бұлшық еттердің 

жиырылуының рөлін;
• денсаулықты нығайтудағы жеке гигиенаны 

сақтаудың маңызын біледі.
 

3-тарау. Адам
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сияқты дағдысын қалыптастыруға және дамытуға 
бағытталған. 

«Заттар және олардың қасиеттері» тарауы 
сабақ тарының тапсырмалары мынадай біліктерді 
меңгеруге жәрдемдеседі: 
• бақылау жасау жоспарын құру;
• шартты таңбалардың көмегімен бақылау 

нәтижелерін жазу;
• тәжірибе жасап, оның нәтижелерін кестеге 

түсіру;
• бақылау жасаудың негізгі белгілерін анықтау 

(мақсаты, нысаны, жоспары, мерзімі, нәтижесі). 

Қосымша әдебиеттер 
• «Әуе шарының тарихы»;
• Аурика Луковкина. «Үлкен құпиялар кітабы. 

Табиғаттағы және тарихтағы құпия құбылыстар»;
• «Не? Қайда? Қашан?» энциклопедиясы.

Ойланып көр 
1. Ауаның иісі бола ма?
 Ауаның иісі болмайды. Ол түрлі иістерді таратады.
2. Табиғатта қандай су көздері кездеседі?
 Мұхиттар, теңіздер, өзендер, көлдер, шығанақтар, 
бұғаздар, каналдар, бұлақтар су көздеріне жатады.
3. Табиғат ресурстары дегеніміз не?

Адамның өмір тіршілігіне қажетті барлық 
табиғи заттар. Бұл жерде оқушылар түрлі табиғат 
ресурстарын атай алады. 

Тарау мақсаттары 
«Заттар және олардың қасиеттері» тарауын 

оқып-үйрену барысында оқушылар:
• біздің ғаламшарымыз  үшін ауаның 

маңыздылығын;
• ауаның кейбір қасиеттерін (агрегаттық күйі, түсі 

мен иісінің болмауы);
• ауаның жылуөткізгіштігі мен кеңістікті толтыра 

алу қасиетін;
• судың қасиеттерін (дәмсіз, иіссіз, тұрақты пішіні 

жоқ, аққыш);
• судың агрегаттық күйінің өзгеріс үдерісін;
• табиғи ресурстардың түрлері мен олардың шығу 

көздерін;
• шығу тегі бойынша табиғи ресурстарды 

топтастыруды біледі және түсінеді.
Тарау сабақтарына саралап оқыту сипатындағы 

тапсырмалар енгізілген. Саралап оқыту мұғалім 
тарапынан бір, бірнеше немесе барлық оқушыларға 
арналған сабаққа толық не ішінара өзгерістер 
енгізуге мүмкіндік береді.  

Оқушылардың әрекеттері оқытудың белсенді 
әдістері мен практикалық тұрғыдан бағытталуы 
арқылы ұйымдастырылған, тапсырмалар оқушы-
лардың зерттеу дағдыларын дамытуға бағытталған. 

Қызықты да тартымды  тапсырмалар оқушыларға 
ғылыми терминдерді түсінуге көмектеседі, прак-
тикалық және зерттеу дағдысын дамытады. 

Сабақтардың құрылымы мен мазмұны мәсе-
лелерді көре алу, зерттеу нәтижелерін сипаттау 
әрі бағалау, дәлелдеп айту, қорытынды жасау 
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орындарды көру үшін, тарихты тану үшін,  бір нәрсе 
үйрену үшін.)» Негеш пен Эвриканың жаңа тарауды 
меңгеру үшін әуе шарымен саяхаттауға аттанып 
бара жатқанын айтыңыз. Оқушыларды Негеш және 
Эврикамен бірге саяхат жасауға шақырыңыз. 

Бақыла. Оқушылардан алдымен демін ішке 
тартуын, содан кейін демін шығаруын өтініңіз.  
Одан кейін алған демдерін сіз белгі бергенше 
ұстап тұруларын өтініңіз. «Нені сездіңдер? Өз 
сезімдеріңді қалай сипаттар едіңдер? Неліктен 
кейбіреулерің белгі бергенге дейін шыдамай, 
қайтадан тыныс ала бастадыңдар?»  Оқушылар 
басқа да тірі ағзалар секілді адам да ұзақ уақыт 
ауасыз өмір сүре алмайтынын өздігінен түсінеді. 
Жердің ауа қабаты туралы түсіндіріп беріңіз. 
Ауаның пайдасы туралы оқушылар айтып көрсін. 
Барлық жауаптарын жазып алыңыз. 

Зертте. Зерттеу әр оқушы жеке орындайтын 
шағын тәжірибелерден тұрады. Сусын ішуге 
арналған түтікшелер, су құйылған стақандар, 
парақтар, қойын дәптер керек.

Зерттеу жұмысы бірнеше тәжірибеден тұра-
тындықтан, алдын ала оның жоспарын құрып 
алыңыздар. 
Зерттеу жұмысын жүргізуге арналған нұсқаулар
•  «Сусын ішуге арналған түтікшенің бір ұшын 

ақырындап мұрынға жақындатып, екінші ұшын қол 
терісінің ашық жеріне бағыттаңдар. Тыныс алып, 
шығарыңдар. Не сезілді?»  деп сұраңыз. (Теріге 
ауа үрленгені сезілді.)

• Жоғарыдағы тәжірибені қайталаңыз: «Тәжірибені 
жалғастырамыз, бірақ енді түтіктің бір ұшын 
мұрынға емес, ерінге жақындатамыз. Нені 
сездіңдер?» (Тағы да ауаны сездік.)

• «Бетімізге парақты желпиміз. Не сезілді?» 
(Ауаның қозғалысы сезілді.) «Осы тәжірибелерден 
не түсінуге болады?» (Ауаның бізді қоршап 
тұрғанын сеземіз.)

Бақылағандарының бәрін қойын дәптеріне 
жазып отырады. 
• Бос стақанға мыжылған қағазды нығыздап, оны 

айналдырып көргенде түсіп қалмайтындай етіп 
салу керек. Стақанның аузын төмен қаратып, ұстап 
тұрып, оны су құйылған ыдысқа толық батыру 
керек. Қайтадан сыртқа шығарыңдар. «Нені 
байқадыңдар? (Қағаз құрғақ күйінде қалды.) 
Неліктен? (Стақанда ауа болғандықтан, су оған 
толық ене алмайды)»  деп сұрап көріңіз. 

• Стақандағы суға түтікшені салып, үрлейміз. «Не 
байқалды?» (Көпіршіктер.) Ол нені білдіреді? 
(Ауаның бар екенін білдіреді.) Тағы қай кезде 
стақандағы көпіршіктерді көруге болады? 
(Стақанға газдалған суды құйған кезде.) Неге 
ондай су газдалған су деп аталады? (Себебі оның 
құрамында газ бар.) Демек, газда да ауа секілді 
көпіршіктер бола ма? Ауаны газ деп атауға бола 
ма? 

Осы тәжірибелердің барысында оқушылар 
ауаның бізді барлық жерде қоршап тұратынын, тіпті 
суда да бар деген қорытындыға келулері керек. 

Жердің ауа қабаты 
Оқу мақсаттары:
• біздің ғаламшарымыз үшін ауаның маңызын 

түсіндіру;
• ауаның кейбір қасиеттерін сипаттау 

(агрегаттық күйі, түсі, иісі);
• бақылау жүргізудің жоспарын құру.

Тірек сөз
атмосфера

Оқулық:
Жердің ауа қабаты, 40-41-бб.
Жұмыс дәптері:
24-жұмыс парағы. Ауаның қасиеттері, 26-б.
25-жұмыс парағы. Бізді қоршаған ауа, 27-б.

Ресурстар 
• Іле Алатауы табиғаты бейнеленген фотосуреттер;
• оқушылардың қарағайлы ормандағы демалыс 

сәттерін бейнелейтін фотосуреттер; 
• топ санына қарай суға арналған ыдыстар 

(легендер, кастрюльдер, үлкен тегештер);
• оқушылар санына қарай стақандар мен  

коктейльге арналған түтікшелер. 

Сабаққа байланысты деректік 
материалдар 

Атмосфера дегеніміз – Жерді қоршап тұрған 
ауа қабаты. Ауа көзге көрінбейді, иісі болмайды.  
Ол Жер бетінің барлық бөлігіне таралған. Жердің 
бетінен жоғары көтерілген сайын ауаның тығыздығы 
азаяды, сирей бастайды. Сондықтан таудың басына 
қарай өрмелеген сайын тыныс алу қиындай түседі. 
Ауасыз Жер бетінде тіршілік те болмас еді, себебі 
тірі ағзалар ауасыз тіршілік ете алмайды. Ауа 
қабаты ғаламшардағы ауа райына әсер етеді, Жерді 
күйдіріп жіберетін Күннің ыстығынан және ғарыштың 
суығынан қорғайды.  

Ауаны тазарту үшін түрлі ағаштар мен бұталар  
(жөке, терек, бөртегүл) отырғызу керек.

Таза ауаның дәмі, иісі және түсі болмайды. 
Ол арқылы басқа заттар мен нысандардың 
иістері тарайды. Қарағайлы және басқа да       
қылқанжапырақты орманның ауасы иммунитетті 
күшейтуге әсер етеді, суық тиюдің алдын алады. 
Әсіресе, ол түрлі тыныс жолдары ауруларымен 
ауыратын адамдарға, тіпті өкпе туберкулезімен 
ауыратын  науқастарға да өте пайдалы.

Сабаққа қатысты ескертулер 
Кіріспе тапсырма. Оқушылардан: «Сендердің 

араларыңда саяхат жасағандарың бар ма?» – 
деп сұрап көріңіз. Олар қайда болыпты? Қандай 
көлікпен саяхат жасапты? Оқушылардан алдын ала 
саяхатта түскен фотосуреттерін алдыртуға болады. 
«Адамдар не үшін саяхаттайды? (Әсер алу үшін, жаңа 

4-тарау. Заттар және олардың қасиеттері
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Ауадағы иістер. Оқушылардың әрқайсысына 
ең жақсы көретін иістерін естеріне түсіріп, айтып 
берулерін өтініңіз. (Қарағайдың, шыршаның, 
жанып жатқан ағаштың, бұлақтың, апельсиннің, т.б. 
иістері.) Келесі сұрақтарды қоймас бұрын әңгіме 
жасанды емес, табиғи иістер туралы екенін айтыңыз. 
Ауаның иісі шығады деп айтуға бола ма? Сендер 
шыршаның иісін қай жерден сезіне аласыңдар? 
(Шыршалы орманнан.) Апельсиннің ше? (Егер 
жақын маңда апельсин болса.) Судан алыс жерден 
ылғалды, бұлақтың иісін сезінуге бола ма? (Жоқ.) 
Оқушылар «ауа арқылы иіс таралады, бірақ ауада иіс  
болмайды» деген қорытындыға келулері керек. 

Атмосфера. Оқушыларға табиғат бейнеленген 
суреттерді сипаттап берулерін өтініңіз. «Неліктен 
мұндай жерлерде жеңіл тыныс аламыз?»  деп сұрап 
көріңіз.  Қазіргі кезде үлкен қалаларда адамдар 
мұрындарына маскалар мен ауа сүзгіштерін киіп 
жүретіні жайлы айтып өтіңіз.  Ластанған ауа несімен 
қауіпті? (Тыныс алу қиын, өкпе аурулары көбейеді.) 
Ауаны не ластайды? (Зауыттар, фабрикалар, 
тұрмыстық және өндірістік қалдықтар.) Ауаны 
қалай тазартуға болады? (Өсімдіктер отырғызу, 
қалдықтарды жинастыру, өзіміз де қалдықтарды 
тастамауымыз қажет.) 

Сен білесің бе? Кейбір оқушыларға қарағайлы 
орман ауасы туралы ақпарат әзірлеп әкелуге 
алдын ала тапсырма беріңіз. Немесе деректі 
материалды пайдаланып, ол туралы өзіңіз түсіндіріп 
беріңіз. «Қарағайлы орманда кім болып көрді? 
Олар Қазақстанның қай жерлерінде бар?» деп 
сұраңыз. (Ақмола, Қостанай өңірлерінде.) Демалыс 
кездеріндегі фотосуреттерін көрсетуді, сол кездегі 
сезімдері мен қарағайлы орман ауасының әсері 
туралы әңгімелеп берулерін сұраңыз. Қарағайлы 
орман белдеуі жайлы баяндап беріңіз. Ондай орман 
белдеуі Шығыс Қазақстан облысында бар екенін, 
ғалымдардың қарағайлы орман белдеулері мұз 
дәуірінен қалған деп есептейтінін айтып беріңіз. 

Тілдік құзыреттілікті дамыту
Айтылым 
және 
тыңдалым

Зерттеу барысында мұғалімнің 
нұсқауларын мұқият тыңдап, 
сұрақтарға жауап беру керек. 
Оқушылар барлық тапсырмаларды 
дұрыс орындауы үшін мұғалім 
нұсқауларды нақты беруі тиіс

Жазылым «Жасырынған сөздер» 
тапсырмасын орындаған кезде 
оқушылар ауаның қасиеті туралы 
жазады

Оқылым Кейбір оқушылар «Сен 
білесің бе?» айдары бойынша  
энциклопедияны пайдаланып, 
алдын ала ақпарат әзірлейді

Сөздікпен 
жұмыс

Сабақтың тірек сөзін 
(«атмосфера») оқушылар сабақ 
барысында жиі қолданады. Тірек 
сөзді әріптерден құрастырып 
көруге тапсырма беріңіз

Бағалау мүмкіндіктері  
Оқушылар ауаның кейбір қасиеттерін: ауаның 

иісі, түсі болмайтынын және оның агрегаттық 
күйлерін білулері қажет. «Егер қағаз парағымен 
емес, қолмен ауаны желпісек, ауаның лебі сезіле 
ме? (Иә, сезіледі.) Судағы көпіршіктерді тағы қашан 
көруге болады? (Судың астында тұрып тыныс 
алғанда.)» деп сұрақ қоюға болады.  

Зерттеу жұмысының барысында оқушылардан 
кезекпен зерттеу жұмысының кезеңдерін, тұжырым-
дарын сұраңыз және тәжірибе барысында не 
сезінгендерін нақтылаңыз.   

Жұмыс дәптері бойынша ұсыныстар  
24-жұмыс парағы. Ауаның қасиеттері

Жасырынған сөздер. Бұл тапсырманы орын-
дауды кейбір оқушыларға тапсырыңыз. Алдымен 
жасырылған сөздерді тауып, содан кейін олардың 
арасынан сабаққа қатыстыларын ғана белгілеуі 
керек. Одан әрі сол сөздерді қатыстыра отырып, 
ауаның қасиеттері туралы сөйлем құрайды. 

Жауап
Түс, өлшем, иіс,  көлем, дәм, ауырлық, қалыңдық. 
«Иіс», «түс» сөздерін қоршайды.  Мысалы, 
сөйлемді былай құрауға болады: «Ауаның түсі, 
иісі болмайды». 

25-жұмыс парағы. Бізді қоршаған ауа
Зерттеу нәтижесі. Оқушылар тәжірибе қоры-

тындысында алынған нәтижелердің суреттерін 
салады. (Көпіршіктер.)

Экспериментті таңда. Оқушылар тәжірибені 
қалай жүргізгендерін естеріне түсіріп, оларға 
сәйкес суреттерді бояйды. 

Жауап
Мына суреттерді бояйды: Негеш парақпен 
желпініп отыр. Эврика қолын түтікшемен үрлеп 
отыр. Негеш суға түтікшемен үрлеп отыр. 



Сабаққа қатысты ескертулер 
“Полюске!” кіріспе тапсырмасы. Берілген 

жағдаятты қойылым етіп көрсету үшін сынып 
оқушыларын топтарға бөліңіз. «Сендер қалай 
ойлайсыңдар, біздің кейіпкерлеріміз не сезінді? 
Олар қорықты ма? Әуе шары қай жерге қонды? 
Сендер неге оны Оңтүстік емес, Солтүстік полюс деп 
шештіңдер? (Ол жерде ақ аюлар, бұғылар тіршілік 
етеді, ал Оңтүстікте пингвиндер мекендейді.) Олар 
не істеуі керек? (Жылы киінулері қажет.) Қыста 
тоңбау үшін қандай киім кию керек?» «Кім жылы 
киімнің, аяқ киім, бас киімнің көп түрін біледі?» 
деген сайыс ұйымдастыруға болады. 

Ыдысты толтыр. Негеш пен Эврика Солтүстік 
поляр халықтарының ұлттық баспанасы – чумның 
ішінде отыр деп оқушылардың назарын аудартыңыз. 
Оқушылардың баспана туралы ақпараттарын 
тыңдаңыздар. Оқушыларды Негеш пен Эврикаға 
көмектесуге шақырыңыз. Сұйық, сусымалы және 
ұсақ заттармен толтыруға болатын заттардың ыдыс 
деп аталатынын түсіндіріңіз. Тапсырманы топ болып 
орындауды ұсыныңыз, әрқайсысын тыңдаңыз. «Не 
себепті Негеш қоқыс жәшігін толтыра алмайды? 
(Шырын тесік арқылы ағып кетеді.) Ал қағаз қалта 
ше? (Су өтіп кетеді.) Эврика графин мен стақанға 
кәмпит сала ала ма? (Олар кішкентай, оған кәмпиттер 
сыймайды.) Оқушылар топ болып ыдыстарды тағы 
немен толтыруға болатынын ойланады. (Құм, қант, 
тұз, шырынмен және т.б.) 

Зертте. Тәжірибе  екі кезеңнен тұрады. Бірінші 
кезеңін барлық оқушы орындайды. Олар мөлдір 
полиэтилен қалта мен  шарларды алады. Екінші кезеңі 
топтарда орындалады.  Әр топқа екі банка, газет 
қағазы, аяқ киім қорабы мен су термометрі қажет. 
Тәжірибені мұғалім бірнеше оқушыны қатыстыра 
отырып, өзі жасауына болады, себебі бұл жұмыста 
ыстық суға күйіп қалу қаупі бар. 
Зерттеу жұмысын жүргізуге арналған нұсқаулар

1-кезең
• Алдымен мұғалім бос қалтаны көрсетеді. Содан 

кейін оны кішкентай доптармен немесе жұмсақ 
ойыншықтармен толтырады. «Қалта қазір қандай 
болды? (Толтырылған.) Ол өз пішінін өзгертті 
ме?» деп сұрайды. (Иә, ол томпайды, себебі онда 
ойыншықтар бар.)

• Мұғалім ойыншықты төгеді де, оқушыларға өзімен 
бірге келесі әрекетті қайталауды сұрайды.

• Қалтаның  шеттерін шығарып, үлкейтеді.
• Мұғалім қалтаның  ауыз жағын жиырады. Жиырған 

сайын ол үрленіп, томпая түсуі қажет. «Қалта  
қандай болды? Онда бір нәрсе бар ма?» деп 
сұраңыз.  Болжамдарын тыңдаңыз.

• Мұғалім үрленген пакеттерді тесіп жібереді. 
Саңылауға қолдарын төсеп көрулерін сұрайды. 
«Нені сездіңдер? (Ауаны.) Ендеше, қалтаның  

Ауа толы айнала
Оқу мақсаттары:
• ауаның кеңістікті толтыру қасиетін және 

жылуөткізгіштігін зерттеу;
• бақылау нәтижелерін шартты белгілердің 

көмегімен белгілей білу.

Тірек сөздер
жылу
ыдыс

Оқулық:
Ауа толы айнала, 42-43-бб.
Жұмыс дәптері:
26-жұмыс парағы. Ауа және оның қасиеттері, 28-б.
27-жұмыс парағы. Абайла, ыстық! 29-б.

Ресурстар: 
• теннис доптары немесе өте үлкен емес 

ойыншықтар толтырылған қалта (пакет);
• әуе шарлары, оқушылар санына сәйкес бос 

қалталар;
• топ сандарына сәйкес картоннан жасалған кіші 

аяқ киім қораптары;
• газет қағазы;
• әр топқа арналған екі кіші банкалар;
• ыстық су;
• желдеткіш;
• әр топқа арналған су термометрі;
• ине (мұғалімде). 

Сабаққа дайындық
Сабақ үстінде температураларды өлшеуге қа-

тысты толық зерттеу жұмысын жасап үлгермеулеріңіз 
мүмкін. «Ыдысты толтыр» айдарында сипатталған 
қорап пен екі банканы  алдын ала дайындап қойыңыз.  
Кейбір оқушыларға Солтүстік полюсте өмір сүретін 
адамдар мен олардың ұлттық баспаналары жайлы 
ақпарат әзірлеуге тапсырма беріңіз. 

Сабаққа байланысты деректік 
материалдар 

Ыдыс – сұйық және сусымалы заттарды құюға 
немесе салуға арналған түтік.

Әуе шарын үрлеген кезде ол керіледі де, ішіне 
ауа толады. Егер шарда тесік пайда болса, ондағы ауа 
күш әсерінен сыртқа шығады. Шар кішірейеді. Ауа 
бір жаққа, қабығы (шар) екінші жаққа «ұшады». Олар 
бір-бірінен күшпен ажырайды. Шардың қозғалысын 
болжау мүмкін емес. Бұл қозғалыс реактивті қозғалыс 
деп аталады және ол қандай да бір жылдамдықпен 
дене бөлшегінің бөлініп шығуынан пайда болады. 
Осындай принцип реактивті ұшақтар мен зымы-
рандардың қозғалтқыштарында қолданылады.

46 4-тарау. Заттар және олардың қасиеттері
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ішінде ауа болды, ауа қалтаның ішін толтырып 
тұрды».

• Шарды үрлеңіздер. Шарға не болды? (Оның  
көлемі үлкейді.) Сендер оны немен толтыр-
дыңдар? (Ауамен.) 

• Шарды жібере салу керек. Не болды? (Шар ұшып, 
зыр қақты, оның саңылауынан ауа үлкен күшпен 
шыға бастады.) 

2-кезең
• Бір банканы қорапқа қойыңыз. Банканың маңайын 

умаждалған газетпен «қымтаңыз». Екінші банка 
үстел үстінде тұрсын. Екі банкаға да ыстық су 
құйыңыз.

• Екі банкадағы су температурасының бірінші 
өлшемін алып, оны жазып қойыңыздар. Қақпақпен 
жаппаңыздар. Мұғалім сұрайды: «Қалай ойлай-
сыңдар, бес минуттан кейін банкалардағы темпе-
ратура осы қалпында қала ма? Ол екі банкада да 
бірдей бола ма?»

• Бес-он минуттан кейін температураны тағы да 
өлшеп, жазып алыңыздар.

• Жазбаларды салыстырыңыздар. Қорытынды жаса-
ңыздар. 

Оқушылар ауаның барлық жерде және жан-
жақта болатынын, оның заттарды толтыра алатынын 
түсінулері қажет. Қораптағы газетке оралған банка 
жылуын сақтап қалды. Үстел үстіндегі банкадағы су суып 
қалды. Демек,  ауа жылуды ұстап тұруға көмектеседі. 

Жылуды сақтау. Оқушылар топ болып 
тапсырма сұрақтарына жауап береді. Жауаптарын 
тыңдаңыз. «Жұқа қолғап қанша?» деп сұрақ қойыңыз.  
Ауа қабаты туралы естеріне салыңыз. Екі қолғаптың 
арасында ауа барын айтыңыз, демек, екі көрінетін 
және бір көрінбейтін қолғап киеді. Сондықтан екі 
жұқа қолғап жылырақ болады. Ал басқа бала жүн 
қолғап жылырақ, себебі жүн арасында ауа бар деп 
айтуы мүмкін. Жауаптарын қабылдаңыз. Сабаққа 
байланысты деректі материалды пайдаланып, 
ішік пен тоқыма мата жылуды қалай сақтауға  
көмектесетіні туралы айтып беріңіз. 

Ойлан. Оқушылардың жеке  өмірлік  
тәжірибесін пайдаланып, “Тар аяқ киім кигенде не 
сезіндің?”, “Аяғыңа дәл келетін аяқ киіммен қыста 
аязға шығып көрдің бе?” деген сұрақтар төңірегінде 
пікір алмасу жүргізіңіз. Оқушылардың сипаттауы 
бойынша сынып оқушылары тар аяқ киімде ауа 
қабаты аз немесе мүлдем болмайды, сондықтан 
адамнан бөлінетін жылу тез шығып кетеді деген 
қорытынды жасайды.

Сен білесің бе? Фотосуретке назар ауда-
рыңыздар. Зерттеудегі зымыран мен шардың ұшуын 
өзара салыстырып көрулерін сұраңыз. Реактивті 
қозғалыс жайында айтып беріңіз, бірақ баяндау 
барысында бұл сөзді қолданбаған дұрыс. Сабаққа 
байланысты деректі материалды қолданыңыз. 

 Тілдік құзыреттілікті дамыту
Айтылым және 
тыңдалым

“Полюске!” тапсырмасы кезінде
оқушылар Негеш пен 
Эвриканың саяхаты туралы 
баяндайды, Жердің полюстерін 
салыстырады. 

Жазылым «Жұмбақ» тапсырмасын 
орындағанда кейбір оқушылар 
ауаның қасиеттерін жазып алады. 

Сөздік қор Сабақтың тірек сөздерін 
(«жылу», «ыдыс») қатыстыра 
отырып, сабақ  соңында ауаның 
қасиеттері туралы сөйлемдер 
құрастыруға тапсырма беріңіз.

Бағалау мүмкіндіктері  
Зерттеу жұмысының барысында барлық нәти-

желер қойын дәптеріне жазылады. Оларды шартты 
таңбалардың көмегімен жазуды ұсыныңыз, мысалы,  
шеңбермен – толтырылған затты,  кесіндімен бос затты 
белгілесін. Жазбаларының дұрыстығын тексеріңіз. 
Осылайша, оқушылар бақылау нәтижелерін шартты 
таңбалармен жазу дағдысын дамытады. 

Жұмыс дәптері бойынша ұсыныстар 
26-жұмыс парағы. Ауа және оның қасиеттері

Оқушылардың бір тобына «Ауа қабаты»  тап-
сырмасын, басқаларына «Жұмбақ» тапсырмасын 
орындатуға болады.

Жауаптар 
«Ауа қабаты» тапсырмасының жауабы. Бұтақта 
отырған торғайларды, тон киген Эвриканы, 
терезенің суреттерін бояйды.  
«Жұмбақ» тапсырмасының жауабы.
Ол көрінбейді, барлық жерде, жан-жағымызды 
толтырады. Немесе: түсі жоқ, иісі жоқ, көрінбейді, 
ауа барлық жерде бар.

27-жұмыс парағы. Абайла, ыстық!
Затты таңда. Оқушылардан ыстық қазанды 

қолын күйдірмей оттан алуға көмектесетін затты 
таңдауды сұраңыз.

Жауап 
Киіз қолғап. Ылғал сүлгі де дұрыс жауап бола 
алады. 

Сандық білім беру ресурсы
«Барлық жерде» сандық білім беру ресурсы 

http://der.nis.edu.kz  сайтында орналасқан.

2-сабақ 
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Су. Ол қандай екен?
Оқу мақсаттары:
• судың физикалық қасиеттерін анықтау (дәмсіз, 

иіссіз, белгілі бір формасының болмауы, 
аққыштығы);

•   судың табиғи көздерін анықтау;
• эксперимент жүргізу және оның нәтижелерін 

кестеге түсіру.

Тірек сөздер
мөлдір
аққыш

Оқулық:
Су. Ол қандай екен? 44-45-бб.
Жұмыс дәптері:
28-жұмыс парағы. Өте таза, 30-б.
29-жұмыс парағы. Су – табиғат кереметі, 31-б.
Ресурстар: 
• көзге арналған таңғыш;
• екі түрлі хош иісті шырындар мен таза су 

құйылған ыдыстар;
• бір рет қолданылатын стақандар;
• қант, тұз;
• ас бояулары;
• шай қасықтар, өлшеуіш стақан;
• топ санына байланысты әртүрлі формадағы үш 

шыны түтік.
Интернет-ресурстар:
• жауып жатқан жаңбыр тамшысы туралы 
бейнекөрініс.

Сабаққа дайындық
Бұл сабаққа қатысты зерттеу жұмысы үлкен 
дайындықты талап етеді: шырындар, стақандар, 
қасықтар, ас бояулары, әртүрлі шыны түтіктер. 

Сабаққа байланысты деректік 
материалдар 

Су  иісі, дәмі, түсі жоқ сұйықтық болып табылады. 
Жағымсыз иісі немесе дәмі бар, лай су зиянсыз 

болса да ішуге жарамайды. Ол мөлдір (тұнық) болуы 
керек, яғни жарықты өткізіп, белгілі бір тереңдікте 
жатқан заттарды көрсете алуы керек. Ішетін судың 
тұнықтығының тереңдігі 30 сантиметрден кем 
болмауы шарт және түссіз болуы керек.

Кез келген иіс бөтен химиялық қоспалардың 
барын көрсетіп тұрады. Судың дәмі оның мине-
ралдық құрамына, температурасына, газдар дың 
шоғырлануына байланысты болады.

Аққыштық дегеніміз – аз уақыт аралығында 
болмашы күштің әсерінен  сұйықтықтың өз пішінін  
өзгерте алу қасиеті. Осы қасиетіне байланысты 
барлық сұйықтықтар сорғалап ағады, тамшылар 
шашырайды, өзі құйылған ыдыстың пішінін 
қабылдайды.

Сабаққа қатысты ескертулер 
«Мақал» кіріспе тапсырмасы. Оқушылардан 

түрлі мақалдарды естеріне түсірулерін сұраңыз. 
Олардың әрқайсысында халық даналығы барын 
айтыңыз. Оқулықтағы мақалмен танысуды, оның 
мәні туралы не ойлайтындарын сұраңыз. «Дария»  
сөзінің «су», «көп су» дегенді білдіретінін айтыңыз. 
Бұлақ аға отырып, біртіндеп кеңейеді, суы молаяды, 
өзен-көлдерге құяды. Өзенде қандай өзгеріс 
болады? (Ластанады, кеңейеді, тереңдей түседі.) 
Не себепті ол ластанып, лайланады? Содан кейін 
оқушылар таза суды сипаттасын. Барлық нұсқаларын 
тақтаға жазыңыз.  

Зертте. Оқушыларды топтарға бөліңіз. Әр-
қайсысына таза су құйылған ыдыс, шырын құйылған 
ыдыстар, көзге арналған таңғыштар, тұз, қант, шай 
қасық, лимон (қышқыл дәм үшін) немесе грейпфрут 
(ащы дәм үшін), бір рет қолданылатын стақандар, ас 
бояулары, әртүрлі формадағы түтіктер беріледі. 
Зерттеу жұмысын жүргізуге арналған нұсқаулар

1-кезең
• Стақандарға таза су мен хош иісті шырындарды 

құю керек.
•  Бір оқушының көзін таңып қояды, топтың басқа 

мүшелері оның мұрнына кезекпен шырын 
құйылған ыдыстарды жақындатады.

• Оқушы сусынды иісі арқылы анықтап көреді.
• Келесі оқушының көзі таңылып, тәжірибе 

қайталанады.
2-кезең 

• Бір стақанға лимон немесе грейпфрут шырынын 
құямыз.

• Бір оқушының көзін таңып қойып, кезекпен 
шырындардың дәмін таттырып көреміз. Тазалық 
сақтау мақсатында шырынды тек өзінің стақанына 
құйып береді немесе қасықты пайдалану қажет. 
Бір шырыннан соң стақанды жуып, басқасын құю 
керек.

• Барлық оқушылар таза судың дәмі жоқ екеніне 
көз жеткізген соң бір стақанға тұз, екіншісіне 
қант салыңыз.

• «Енді дәмі қандай болды?»  деп сұраңыз.
3-кезең 

• Мөлдір стақанға таза су құйып, мұқият  қарайды. 
«Судың түсі бар ма?»

• Суға 90 градус бұрышпен шай қасықты салу 
қажет, сыну әсері болмау үшін қалай салу 
керектігін көрсетіңіз. «Судан қасық көріне ме?»  

4-тарау. Заттар және олардың қасиеттері
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деп сұраңыз. Оны судан алып тастап, ыдыстағы су 
арқылы маңайдағы заттарға қараңдар. Маңайда 
не бар екені көріне ме?

• Екі стақанға түрлі ас бояуларын салыңдар. 
«Сұйықтықтың түрі қандай болды? Енді 
айналадағы заттар көріне ме?» деп сұраңыз.

4-кезең
• Ыдыстарды бір қатарға, бір-біріне жақын етіп 

орналастырады.
• Мөлшері жағынан ең үлкен ыдыс қай ыдыс екенін 

болжауды өтініңіз.
• Өлшеуіш стақанмен әр ыдысқа бірдей мөлшерде 

су құяды.
• Сұраңыз: «Су қандай болды? Енді оның пішіні 

қалай өзгерді? Қай ыдыстағы судың деңгейі 
ең жоғары? Сендер қалай ойлайсыңдар, қай 
ыдыстың көлемі ең үлкен? 

Эксперименттің нәтижесінде оқушылар судың  
түсі мен дәмі жоқ, аққыш зат екенін түсіне алады; 
оның иісі мен тұрақты пішіні болмайды. Бірақ ол өзіне 
қосылған заттардың иісі мен дәмін қабылдайды. 

Мөлдір заттар. Топтағы оқушыларға «мөлдір» 
сөзімен сөз тіркесін құрастыруды тапсырыңыз.
(Әйнек, терезе, айна, көл, мата, т.б.). Егер терезе 
ластанған болса, оны мөлдір деп айтуға бола ма? (Ол 
толық мөлдір бола алмайды, тек жартылай мөлдір 
болады.) Шай қасықпен жасалған экспериментті 
естеріне салыңыз. Таза суды мөлдір деп айтуға бола 
ма? (Иә.) Лайланған суды ішуге бола ма? (Жоқ.) 

Су тамшылары. «Табиғатта белгілі заттардың 
бетіне тұнып тұрған тамшыларды қай жерден 
кездестіруге болады? деп сұраңыз. (Жаңбыр 
кезінде немесе шық пайда болғанда.) Шық дегеніміз 
не? Ол қай уақытта пайда болады? Кім күн сәулесі 
түсіп тұрған шықты немесе жаңбырдан кейінгі 
өсімдіктерді көрді?» деп сұраңыз. Халықтық 
болжам бойынша, шық көп түссе, күн ашық болады. 
Оқушыларға шық туралы әңгіме оқып беруге 
болады, мысалы, Жүсіпбек Аймауытовтың «Шөптегі 
шық» әңгімесін пайдаланыңыз.

Ойыңмен бөліс. «Өзендегі лай суды немесе 
жағымсыз иісі бар суды ішуге бола ма? Егер таза суда 
иіс те, дәм де болмаса, ол неге осындай лай болуы 
мүмкін?» деп сұраңыз. Барлығының жауаптарын 
тыңдаңыз да, ондай суда қауіпті қоспалар болуы 
мүмкін екендігін  айтып беріңіз. Сондықтан мұндай 
суды ішпеген дұрыс.

Ойлан. «Табиғатта таза суды қайдан 
кездестіруге болады?» деген сұраққа ойланып 
көрулерін өтініңіз. Осы жұмыстың соңы табиғаттағы 
су көздері туралы әңгімелесуге жетелейді. 

Су көздері. Суреттер бойынша табиғаттағы су 
көздерін (бұлақ, өзен, көл, теңіз, жерасты сулары, 
құдық) сипаттап, ерекшеліктерін атап айтыңыз.  
Табиғаттағы ең таза су жерасты сулары болып 

табылады. Бірақ оларға да зиянды заттар түсуі 
мүмкін, сондықтан арнайы аспаптардың көмегімен 
жиі тексеріп тұру қажет.

 Тілдік құзыреттілікті дамыту
Айтылым және 
тыңдалым

«Мөлдір заттар» тапсырмасын 
орындау кезінде оқушылар сөз 
тіркестерін құрастырады

Жазылым «Судың қасиеті» тапсыр масын 
орындау барысында оқушылар 
сөздерден сөйлем құрастырады

Оқылым «Дұрысын таңда» тапсыр масын 
орындау барысында оқушылар 
сөздерді оқиды

Сөздік қор Бұл сабақты оқу барысында 
«мөлдір», «аққыш» тірек 
сөздері берілген. Су туралы 
айтып беруін сұраңыз

Оқушылар тәжірибе нәтижелерін кестеге 
түсіре алуға дағдыланады. Кестенің бағандарын 
оқушылардың өздері ұсынады, оларды дәл 
толтыруларын бақылаңыз. 

Жұмыс дәптері бойынша ұсыныстар 
28-жұмыс парағы. Өте таза 

Дұрысын таңда. Оқушылардан таби ғатта 
ішуге жарамды ең таза су қайда болатынын еске 
түсірулерін сұраңыз. Одан кейін олар таза судың 
қасиеттерін бояулары керек. 

Жауап 
Құдықты қоршап сызу керек. «Иісі жоқ», «дәмі 
жоқ», «мөлдір», «түссіз» сөздерін бояу қажет.

29-жұмыс парағы. Су – табиғат кереметі
Судың қасиеті. Барлық оқушыларға сурет-

терге сәйкес келетін сөздерді тауып, оларды астына 
жазу тапсырылады. Бір жазуды таңдап, оның суретін 
бояйды. 

Жауап 
1. Судың дәмі болмайды. 
2. Су дегеніміз – мөлдір сұйықтық. (Бос орынға 
оқушылар су құйылған стақан мен оның ішіндегі 
қасықтың суретін салуы мүмкін.)
3. Су өзі құйылған ыдыстың пішінін қабылдайды.

3-сабақ 
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Судың түрлі күйі 
Оқу мақсаттары:
• судың агрегаттық күйінің өзгеру үдерісін 

зерттеу;
• бақылаудың басты белгілерін анықтау (мақсат, 

нысан, жоспар, мерзім, нәтиже).

Тірек сөздер
мұз
бу

Оқулық:
Судың түрлі күйі, 46-47-бб.
Жұмыс дәпрері:
30-жұмыс парағы. Мұзда қалған өсімдіктер, 32-б.
31-жұмыс парағы. «Сиқыршы» су, 33-б.

Ресурстар: 
• ыдыс, қасық, су құйылған шағын кастрюль;
• алдын ала ашық шөлмекте немесе банкада 

қатырылған су; 
• оттық;
• плёнка немесе әйнек;
• оқушылардың санына  қарай әртүрлі формаларда 

алдын ала қатырылған мұз текшелері. 
Интернет ресурстар:
• мұзтаулар жайлы бейнекөрініс;
• Алатау жайлы бейнекөрініс.

Сабаққа дайындық
Зерттеу жұмысын жүргізу үшін әртүрлі фор-

маларда алдын ала қатырылған мұз текшелерін 
арнайы тоңазытқыш сөмкемен үйден әкелуге 
немесе мектеп асханасынан алуға болады. Қақпағы 
жоқ шөлмекке  немесе  банкаға толтырып су құйып,  
қатқан кезде ернеуінен асып тұратындай  етіп мұзды 
қатырыңыздар. Оттықтың үстіне әйнек немесе 
плёнкасы бар штатив дайындаңыздар. 

Сабаққа байланысты деректік 
материалдар 

Судың сұйық күйі дегеніміз – оның ағу, құйылу, 
таму, пішінін шексіз өзгерту қасиеті. 

Судың қатты күйіне қар, мұз, мұздықтар, мұз-
таулар жатады. 

Температура нөл градусқа дейін төмендегенде 
су мұз болып қатады. Мұзды қыздырған кезде ериді 
де, суға айналады. Мұз толық еріп біткенше, оның 
температурасы нөл градус болып тұрады. Егер суды 
жүз градусқа дейін ысытсақ, ол қайнайды  да, буға 
айналады. Суығанда тағы да сұйық күйге оралады. Бұл 
үдеріс конденсация деп аталады. Су буы сырттағы суық 

ауаға кездескенде конденсацияланады, яғни қайтадан 
су тамшыларына айналады. Егер суық қасықты буда 
ұстап тұрсақ, одан су тамшылай бастайды.

Мұз өзін түзіп тұрған суға қарағанда көп орын 
алады. Бірақ мұз суға қарағанда біраз  жеңіл болады. 
Сондықтан мұзтаулар судың бетінде қалқып жүреді, 
біз оның тоғыздан бір бөлігін ғана көре аламыз.

Сабаққа қатысты ескертулер 
«Өзен» кіріспе тапсырмасы. Оқушылар 

сурет терге мұқият қарай отырып, ондағы  табиғат 
көріністерінің  бірдей екенін, тек жыл мезгілдерінің  
ғана ауысқанын түсінеді.  Күн суытып, өзен қатып 
қалады. Көктем келісімен, мұз еріп кетеді. 

«Су қайда кетті?» Оқушыларды шағын топтарға 
бөліп,  суреттерді қарауды ұсыныңыз. Төгілген суға 
назар аудартып болған соң, мынадай сұрақтар 
қойыңыз: «Ол қалай пайда болды? (Жауын жауды 
немесе көп су төгілді.) Ауа райы қандай болып тұр? 
(Күн шығып тұр, күн ашық.) Су енді қандай  болды? 
(Ол кішірейді.) Неліктен кішірейді?». «Оқушылар 
су буланып кетеді» деп жауап беруі мүмкін, оған 
қарамастан олардың жауаптарына түсініктеме бер-
мей, бәрін тыңдаңыз. 

«Қайнап тұрған шәйнектің үстінен нені  көріп 
тұрсыңдар? (Буды.) Пешті ұзақ уақыт бойы өшірмесе, 
не болуы мүмкін? (Су көп қайнағаннан буға айналып, 
жоқ болады.) Қандай қорытынды шығаруға болады? 
(Суды қайнатқанда, ол буланады.) 

Зертте. Екінші кезең отпен байланысты 
болғандықтан, мұғалім тәжірибені өзі жасайды, ал 
оқушылар кезекпен көмектесіп, бақылап тұрады. 
Зерттеу жұмысын жүргізуге арналған нұсқаулар
• Қатырылған мұз текшелерін формалардан 

алыңыздар. Олардың бір бөлігін ыдысқа немесе 
стақанға салыңыздар. 

• Оларды жылы жерге – күн сәулесінің астына не-
месе жылу батареяларының астына қойыңыздар. 

• Біраз уақыттан кейін мына нәрселерге назар 
аударыңдар: Не болды? Ыдыстағы су қалай пайда 
болды? Енді судан қалай мұз істеуге болады? 

• Қыздырғының үстіне плёнканы созып тұрыңдар. 
Сақтық шараларын сақтаңыздар!

• Қыздырғыны жағыңыздар, қалған мұз текшелерін 
кастрюльге салып, оттың үстіне қойыңыздар.  

• Барлық мұз еріп кеткенше күте тұрыңыздар. 
Нәтижесін көрсетіңіздер. Маркермен каст рюль-
дегі судың деңгейін белгілеңіздер.

• Суды қайнағанша күтіңіздер. Бу неден пайда 
болды? Су деңгейі қандай болды? (Судың деңгейі 
төмен деді.) Плёнкадан нені көріп тұрсыңдар? (Су 
тамшылары, олар кастрюльге тамып жатыр.) Бу 
жоғары көтеріледі. Қақпағы да кастрюльдегідей 
ыстық бола ма? (Жоқ, ол суиды.) 

4-тарау. Заттар және олардың қасиеттері
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Қатырылған суы бар шөлмекті немесе банканы 
оқушыларға көрсетіңіз. Суды бұл ыдыстарға осы-
лайша томпайтып құюға бола ма? (Жоқ, ол сыртқа 
төгіліп кетер еді.) Демек, мұз суға қарағанда көп орын 
ала ма? Қалай ойлайсыңдар, су еріген соң банкадан 
сыртқа қарай төгіліп кетуі мүмкін бе? (Жоқ.)» Банканы 
(шөлмекті) жылы жерге қойып, сабақ соңына қарай 
болжамдарыңызды салыстыра аласыздар.

Оқушылар су салқындағанда мұзға айналаты-
нын, ал оны қыздырғанда қайтадан сұйықтыққа айна-
латынын, оны одан әрі қыздыра берсе, буланатынын 
түсінулері қажет.

Беткі қабатта. Фотосуреттерді салыстыра оты-
рып, ортақ белгіні табуды өтініңіз. (Суда мұз қалқып жүр, 
оның көп бөлігі суға батып тұр.) Шөлмекпен жасалған 
тәжірибені естеріне түсіріңіз. Мұз өзі түзілген сумен 
салыстырғанда көп көлемді алады. Өте үлкен көлемді 
ала ма? (Жоқ.) Яғни, ол судан жеңіл, бірақ онша көп 
емес. Сондықтан мұз су бетіне қалқып шығады, бірақ 
оның біраз бөлігі ғана көрініп тұрады. Мұзтаулар осылай 
түзілген. Бейнекөріністі көрсетуге болады. 

Ойлан. Табиғатта мұз бен буды қайдан көруге 
болатынын ойлануды ұсыныңыз. Барлық жерде 
температура бірдей бола ма? Үнемі суық болып 
тұратын жерлер бар ма? (Полюсте.) Солтүстік Мұзды 
мұхиттың барлық жері дерлік мұз басып жатқанын 
айтып беріңіз. Биік таулар өте суық, олардың шыңын 
мұз бен қар басып тұрады. Қыстыгүні күн суытқанда 
өзен мен көлдер қатады, қатты аязды күндері мұз 
тұманы пайда болады, ал ыстық күндері тікелей күн 
сәулесінің әсерінен суқоймадағы су буланады.

Сен білесің бе? Жер астынан атқылап 
жататын  ыстық суларды көргендерің бар ма деп 
сұраңыз. Энциклопедия немесе интернеттен 
ақпараттар іздеуді ұсыныңыз. Бейнематериалдар 
көрсетуге болады. Мұндай бұлақтардың қайнаған 
су ағыны екенін, оның айналасындағы ауа салқын 
болғандықтан, одан бу шығатынын баяндап беріңіз. 
Фотосурет бойынша гейзерді сипаттайтын әңгіме 
құрастыруды ұсыныңыз. 

 Тілдік құзыреттілікті дамыту
Айтылым 
және 
тыңдалым

«Өзен» тапсырмасын орындау 
барысында оқушылар фотосурет-
терді сипаттайды. Егер сіздің 
тұрғылықты мекендеріңізде суқой-
малар болса, онда сол туралы 
әңгіме құруға тапсырма беріңіз

Жазылым «Мұз құрсауында» тапсырмасын 
орындау барысында оқушылар 
өздерінің болжамын жазады

Оқылым «Сен білесің бе?» айдарымен 
жұмыс істегенде кейбір 
оқушыларға энциклопедия 
немесе интернеттен ақпараттар 
іздеуге тапсырма беруге болады  

Сөздік қор «Ойлан» айдарындағы тапсырманы 
орындау барысында сабақтың 
тірек сөздерін («мұз», «бу») 
қолдануларын қадағалаңыз 

Бағалау мүмкіндіктері 
Зерттеу жұмысын бастамас бұрын нені бақылау 

керектігін, оның нәтижелелері қандай болуы 
мүмкін екендігін анықтау қажет.  Кейбір оқушылар 
тәжірибеге қанша уақыт жұмсалатынын болжауы 
мүмкін. Осылайша олар бақылау жасаудың негізгі 
белгілерін анықтай алады (мақсаты, нысаны, 
жоспары, мерзімі, нәтижесі). 

Жұмыс дәптері бойынша ұсыныстар 
30-жұмыс парағы. Мұзда қалған өсімдіктер 

Мұз құрсауында. Кейбір оқушыларға 
«Жемістер мен гүлдерді мұз құрсауынан қалай 
құтқаруға болады?» деген сұрақтарға жауап жазуға 
тапсырма беріледі. 

Жауап 
Түрлі тәсілдермен жылыту арқылы мұзды ерітеді: 
жылытады, отқа жылытады, күн сәулесінің астына 
қояды және т.б.

Мұз. «Мұз» тапсырмасын орындау арқылы 
оқушылар мұздың қасиеттерін белгілейді.  

Жауаптар 
Мұз суға қарағанда көп орын алады. √

Күн жылығанда мұз пайда болады. 
Мұз судан ауыр. 
Мұзтаулардың үлкен бөлігі су астында болады. √
Мұздықтарда ащы су қатады. 
Мұз дегеніміз – судың қатты күйі. √

31-жұмыс парағы. «Сиқыршы» су
Судың түрлі күйлері. Тапсырманы орындай 

отырып, оқушылар әр суреттегі көрініске қарай 
отырып, судың түрлі күйлерін анықтайды. 

Жауаптар
Қызыл нұсқар – қар, мұзтау, қырау;
жасыл нұсқар – жаңбыр тамшысы, шық тамшысы, 
гейзер;
көк нұсқар – шәйнектен шыққан бу, тұман, гейзер.

Сандық білім беру ресурсы 
«Судың түрлі күйлері» сандық білім беру ресурсы 
http://der.nis.edu.kz  сайтында орналасқан.

4-сабақ 
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Табиғат ресурстары 
Оқу мақсаттары:
• табиғат ресурстарының қолданысын анықтау;
• табиғат ресурстарын шығу тегі бойынша жіктеу;
• «ақпарат көзі» ұғымын және оның зерттеу 

жүргізудегі маңызын түсіндіру.

Тірек сөз
табиғат ресурстары

Оқулық:
Табиғат ресурстары, 48-49-бб.
Жұмыс  дәптері:
32-жұмыс парағы. Табиғат ресурстары, 34-б.
33-жұмыс парағы. Адам қолымен жасалған 
ресурстар, 35-б.

Ресурстар:  
• табиғат ресурстарының суреттері  (мысалы, 

күннің, бұлттың, банкадағы балдың, ағаштың, 
сиырдың, тауықтың, қызанақтың, алманың, 
қойдың, кемпірқосақтың);

• адам қолымен жасалатын ресурстардың 
суреттері (мысалы, көйлектің, үйдің, күртешенің, 
велосипедтің, ағаш үстелдің, қаламның);

• энциклопедиялар;
• топ санына байланысты «Сабаққа дайындық» 

айдарында берілген  кестелер қимаүлгілері. 

Сабаққа байланысты деректік 
материалдар 

Адамның түрлі қажеттіліктерін қанағаттандыру 
үшін табиғаттан алынатын ресурстарды табиғат 
ресурстары деп атайды. Олар табиғи үдерістер 
нәтижесінде пайда болады. Олар ауа қабаты, 
литосфера және биосфера ресурстарына бөлі-
неді. Ауа, су мен топырақ, пайдалы қазбалар, 
өсімдіктер, жануарлар, жел, күн қуаты – бұлар 
табиғат ресурстары. Оларға жанды және жансыз 
табиғат  бөлшектері мен құбылыстарын жатқызады. 
Оларды адамдар табиғи өңделмеген және өңделген 
күй де пайдаланады. Жерасты сулары, көмір, мұнай, 
табиғи газдар минералдық ресурстар деп аталады. 
Желдің қуатын адамдар ежелден бері пайдаланып 
келеді. Ол теңіз кемесінің желкендерін қозғалтуда, 
электр қуатын өндіретін желдеткіш қалақшаларын 
айналдыруда, тереңнен су  тартатын сорғылардың 
(насос) жұмысында қолданылып келді.   

Табиғат ресурстары шаруашылық өндірісінің 
негізі болып табылады және  адам қолымен 
өндірілетін (материалдық) ресурстардың шикізат 
көзі болып табылады. Қазіргі кезде табиғат 

ресурстарын көп мөлшерде пайдалану үдерісі 
оларды үнемдеп жұмсау мәселесін туындатып отыр.  

Сабаққа дайындық
«Не артық?» тапсырмасын орындау үшін сынып 

бөлмесін топ санына байланысты бөліктерге бөліңіз. 
Зерттеу жұмысын жүргізу үшін төмендегідей кестені 
әзірлеңіз: 
Ресурс Табиғи Жасанды

Сабаққа қатысты ескертулер 
«Табиғаттан  не   аламыз?»  кіріспе тапсыр-

масы. Суретке назар аударыңдар. «Суретте бейне-
ленген қандай зат тар мен табиғи құбылыстарды адам 
өз өмірінде қолданады?  (Ауа, жарық, жылу, су, балық, 
үйлер, өсімдіктер, мәшинелер, демалыс орындары.) 
Олар дың ішіндегі ең қажеттілері қайсысы? (Ауа, 
жарық, жылу, су, тамақ, үй.) Оның бәрін қайдан 
алуға болады? (Олар – табиғат бөлшектері)» деп 
сұрап көріңіз. Оқушылар адам өміріне  қажетті 
заттардың бәрін табиғаттан алатынын тұжырымдай 
алады.  Оларды табиғи ресурс немесе табиғи қор 
деп атайды. Оқушыларға жұппен тағы да табиғат 
ресурстарына мысал келтіруін сұраңыз. 

Не артық? Оқушылардан жұппен артық бөл-
шекті анықтауды және неліктен сондай шешім қабыл-
дағандарын түсіндіруді сұраңыз. (Алма, балық, су  – 
табиғат ресурстары. Оларды табиғат жаратқан және 
табиғи түрінде қолданылады. Артығы – шай кесесі. 
Бұл зат адам қолымен табиғаттағы сазбалшықтан 
жасалған.) Адам қолымен жасалған ресурстар 
адамның өмір  сүруіне қалай жәрдемдеседі, яғни  
олар не үшін жасалған? «Дәптер, кітап, парта, 
көйлек неден жасалған? (Дәптер, кітап, парта 
– ағаштан; көйлек – мақтадан.) Ағаштан тағы не 
жасауға болады?» Оқушылардың көбірек мысал 
келтіруін сұраңыз. 

Зертте. Сыныпты шағын топтарға бөліңіз. 
«Ресурстарда» аталған суреттері бар үлестірмелі 
парақшаларды, ватман парағын таратыңыз. Әр топқа 
А4 пішінді қағаз, кестелер шаблонын әзірлеңіз.
Зерттеу жұмысын жүргізуге арналған нұсқаулар
• Топ оқушылары табиғат ресурстарын жасанды 

ресурстардан қалай ажыратуға болатыны туралы 
талқылайды; 

• әр оқушы үлестірмелі парақшаны алып, ондағы 
бейнеленген заттың табиғат ресурсына 
жататынын немесе жатпайтынын анықтайды, өз 
шешімін түсіндіреді; 

• өз шешімін кестедегі сәйкес орынға «+» немесе 
«–» таңбалары арқылы жазады;

4-тарау. Заттар және олардың қасиеттері
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• суреті бар үлестірмелі парақшаларды ватман 
парағындағы «табиғи» және «жасанды» 
бағандарына топтастырады; 

• басқа топтардың жұмыстарымен салыстырады;
• «Жасанды» бағанындағы заттардың аттарын 

сұраңыз. Олар қайдан пайда болды?» 
Зерттеу нәтижесінде оқушылар табиғат 

ресурстарын топтастыра алады, жасанды 
ресурстардың адам қолымен жасалатынын түсінеді.

Неден жасалған? Топ болып сынып бөлме-
сіндегі барлық табиғат ресурстарын стикермен 
белгілеулерін сұраңыз. Әр топқа өз бөлігін 
белгілеп беріңіз. Одан кейін оқушылардың ортақ  
бөлшектерді топтастыруларын сұраңыз: ағаш, 
металл, минерал, пластик. Қандай жерасты 
байлықтарын білетіндерін сұрап көріңіз. (Мұнай, 
кен орындары, көмір, әктас.) Адамдар  линолеумді, 
пластикті, жиһазды, сынып тақтасын, борды жасау 
үшін олардың қайсысын пайдаланады? Кейбір 
оқушыларға энциклопе дия лардан пайдалы  
қазбалар туралы ізденіп келулерін тапсырыңыз. 

Ойлан. «Егер табиғат ресурстарын ұзақ уақыт 
бойы қолдана берсе не болар еді?» – деп сұрап 
көріңіз. Барлық пікірлерді тыңдаңыз. Пайдалы 
қазбалардың шексіз емес екенін, олардың таусылуы 
мүмкін екенін айтыңыз.  «Оларды сақтап қалу үшін не 
істеу керек?»  деп ой тастаңыз. Оқушылар табиғат 
ресурстарын қорғау қажеттігін түсінеді. Кейбір 
оқушыларға ресурстарды сақтау жолдарын ойлап 
табуға тапсырма беріңіз.

Сен білесің бе? Желге табиғи ресурс ретінде 
назар аудартып, оның қуатын пайдалану және 
ЭКСПО көрмесі туралы әңгіме жүргізіңіз. Жұппен 
фотосуреттерді талқылаңыздар. «Адамдар желдің 
қуатын қолдануды қалай үйренді?» Өз тұрғылықты 
жерлеріңізге байланысты мысалдар келтіріңіздер.

 Тілдік құзыреттілікті дамыту
Айтылым 
және 
тыңдалым

Зерттеу жұмысын жүргізу 
барысында оқушылар табиғи 
байлықтарға қатысты сұрақтарды 
тыңдай отырып, оларға дұрыс 
жауап бере  алады.  

Жазылым «Не артық?» тапсырмасын орындау 
барысында оқушылар ресурс 
аттарын жазады. Зерттеу жұмысы 
барысында кесте бағандарын 
толтырады.

Бағалау мүмкіндіктері 
Зерттеу жұмысын орындау барысында оқу-

шылардың сабақ материалын түсінгендерін тек-
серу үшін мынадай сұрақтар қойыңыз: «Барлық 
ресурстарға не ортақ болуы мүмкін? Табиғат 

ресурстарының адам қолымен жасалған ресурс-
тардан қандай айырмашылығы бар? Мате риалдық 
ресурстарды неден жасайды?».

Кейбір оқушыларға мынадай сұрақ қойыңыз: 
«Неліктен өсімдіктерді табиғат ресурсы деп атауға 
болады?» Мысал келтіруін сұраңыз. «Сендер оны 
қайдан білесіңдер?» Оқушылар энциклопедиядан 
оқыдым, сыныптастарымнан естідім, үлкендер айтты 
деп жауап беруі мүмкін және т.б. Осылайша, олар 
«ақпарат көздері» ұғымын түсіне алады және оның 
зерттеу жұмысын жүргізудегі маңызын сезіне алады. 

«Не артық?» тапсырмасын орындау арқылы 
оқушылар адам қолымен жасалған ресурстардың 
белгілі бір технологиялық үдерістердің нәтижесі 
екенін түсіне алады. «Қандай табиғат ресурсынан 
жасадыңдар?» Бұл саралау тапсырмасы болған-
дықтан, оқушылар мысал ретінде ұсынатын нысан-
дарын өздері таңдайды. Кестеге түсірілген жазбалар 
арқылы мұғалім оқушылардың меңгеру деңгейлерін 
анықтайды. 

Жұмыс дәптері бойынша ұсыныстар
32-жұмыс парағы. Табиғат ресурстары 

Анықта. Оқушылар  ұсынылған суреттердің 
арасынан табиғат ресурстарын бейнелейтін сурет-
терді бояйды.

Жауап
Қой және қойдың жүні, қызанақ, балық, ағаш,  
пакеттегі сүт, су тамшысы, бидай сабақтары.

33-жұмыс парағы. Адам қолымен жасалған 
ресурстар

Бізге киім қалай келеді? Оқушылар  сурет-
терді оларға сәйкес жазулармен біріктіре алады. 
Сара лап оқыту мақсатында киімді әзірлеу үдерісін 
сипаттайтын әңгіме құрастыруға тапсырма беруге 
болады. 

Жауаптар
3 а. 1 ә. 5 б. 4 в. 2 г.

Неден жасалған? Оқушылар табиғат 
ресурстары мен адам қолымен жасалған ресурстар 
арасындағы байланысты табады. Ол үшін табиғат 
ресурстары мен одан алынатын заттардың арасын 
сызықтармен қосады. 

Жауаптар
Нан – бидай, тосап – таңқурай, май – күнбағыс.

Қосымша тапсырмалар
Кейбір оқушыларға велосипед жасауға қажет 

заттардың қандай табиғат ресурсынан алынатынын  
көрсететін суреттерден коллаж жасауға тапсырма 
беріңіз. 

5-сабақ 
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Табиғат ресурсының 
көздері 
Оқу мақсаттары:
• табиғат ресурстарының қолданысын анықтау;
• табиғат ресурстарын шығу тегі бойынша жіктеу;
• бақылаудың басты белгілерін анықтау (мақсат, 

нысан, жоспар, мерзім, нәтиже).

Тірек сөз
табиғат ресурсының көздері

Оқулық:
Табиғат ресурсының көздері, 50-51-бб.
Жұмыс дәптері:
34-жұмыс парағы. Жер байлығы, 36-б.
Ресурстар:
• А3 пішінді парақтар;
• егістіктің, шалғындықтың, жолдың, өзеннің, 

теңіздің, көлдің, гидроэлектростанцияның, 
барыстың, бүркіттің, қошқардың, әтештің, 
орманның, бұлтты аспанның, асқабақтың, 
алманың, таңқурайдың, бөренелердің, орман 
жаңғақтарының, оралған шүйке жүннің,  
жұмыртқалардың, шөлмектегі сүттің суреттері; 
тұзсорғыштың фотосуреті;

• түрлі табиғат ресурсы көздерінің аттары жазылған 
үлестірмелі парақшалар: су, жер, ауа қабаты, 
жануарлар, өсімдіктер;

• энциклопедиялар.
Интернет-ресурс:
• тұзды буландыру үдерісін көрсететін және 

тұзсорғыштың  жұмысы жайлы бейнекөрініс.

Сабаққа дайындық
Алдын ала «Ресурстарда» аталған суреттерді 

әзірлеу керек және энциклопедиядан қажетті 
материалдарды табу қажет. «Ойлан» айдарындағы 
тапсырманы орындау үшін әр топқа көлемі 10х3 см 
болатын төрт түсті 10 қағаз бөліктерін дайындаңыз.

Сабаққа байланысты деректік 
материалдар 

Жердің табиғат ресурстарын шартты түрде 
әртүрлі топтарға бөледі. Оларды шығу тегінің 
ерекшеліктеріне қатысты топтастыруға болады.  
Ресурстарды атмосфера, литосфера, гидросфера 
ресурстарына ажыратады.  

Атмосфера өсімдіктер, жануарлар және адам-
дардың өмір сүруіне қажетті газдардың табиғи көзі 
болып табылады.  Әсіресе, оттегі, көмірқышқыл газы 
және озон қабатының маңызы зор.

Литосфера (Жердің сыртқы қатты қабаты) 
Жерден алынатын пайдалы қазбалардың табиғи 
көзі болып табылады, оларды адамдар  табиғи 
және қайтадан өңделген қалпында  шаруашылық 
салаларында қолданады. Көмір, кенсіз пайдалы 
қазбалар, табиғи құрылыс материалдары табиғи 
өңделмеген қалпында қолданылады.   Қара және 
түрлі түсті металл кендері алдын ала өңделіп барып 
қолданылады. Литосфера жер ресурстарының 
көзі болып есептеледі: топырақ, шалғындық, мал 
жайылымдары, бақтар, құрылыс ғимараттарын 
салатын орындар, жолдар. 

Гидросфера (Жердің су қабаты) өзен, көл, 
теңіз, ылғал топырақ, жерасты тұщы сулары мен 
минералды суларды қамтиды. Теңіз және өзен балық 
шаруашылығы, мал және өсімдік шаруа шылықтарының 
көзі болып табылады. Тұщы су көздері тұрмыста және 
өндірісте қолданылады. 

Жануарлар дүниесінің ресурстары азық-түлік 
өндірісі мен тұрмыстық заттардың теңдессіз бағалы 
көзі болып есептеледі. Ағаш құрылыс материалы 
және ағаш өңдеу өндірісінің таптырмас құралы 
болып есептеледі.  Ағаштан қағаз, картон, маталар 
алынады. Өсімдіктердің биологиялық құрамын тамақ  
және дәрі-дәрмек жасау өндірісінде пайдаланады. 

 Сабаққа қатысты ескертулер 
«Ресурстар» кіріспе тапсырмасы. Фото сурет-

терге назар аударыңдар. «Адамдарға күн де лікті 
өмірде не қажет?» деп сұрақ қойы ңыз. Жауаптарын 
тыңдай отырып, пікірлерін дәлелдеулерін сұраңыз. 
Оқушыларға айналасына қарап, адамдарға тағы да 
күнделікті өмірде қандай ресурстар керек екенін 
сұраңыз. Олардың қайдан алынатынын нақтылаңыз. 
Жауаптарын тақтаға жазыңыздар. Нәтижесінде 
оқушылар адамдардың барлық қажетті заттарды 
табиғи ресурстардан өндіретінін немесе таза табиғи 
түрде табиғаттан алатынын  түсінеді, мысалы, ауа, күн 
жарығы мен жылуы. 

Су көздері. Жұппен жұмыс жасауға тапсырма 
беріңіз. «Фотосуреттегі бейнелердің қайсысы су 
ресурсына жатады? (Өзен.) Табиғатта су қайда 
кездеседі? (Тау өзені, сарқырама, бұлақтар, көл, 
теңіз.) Өзен бастауының қандай болатынын еске 
түсіріңдер, ол қалай аталады? (Бұлақ әрқашан таза 
және мөлдір болады.) Тұщы және теңіз сулары қандай 
ресурстардың көзі болып табылады?  (Тұщы су – ауыз 
су, электр энергиясы, балық шаруашылығының  көзі.) 
Теңіз суы емдік мақсаттарда қолданылады. Одан 
қажетті заттар, мысалы, йод өндіріледі. 

Жер байлығы. Фотосуреттерге тағы да назар-
ларын аударыңыз. «Суреттердің қайсысы жер 
ресурсына жатады? (Топырақ, көмір.)  Тағы да бар 
ма?». Топтар арасында ең көп жер ресурсын атаған 
топты анықтау үшін сайыс ұйымдастыруға болады. 
(Шалғындық, егістік, бау-бақша, бақ, қала, жол.)

4-тарау. Заттар және олардың қасиеттері
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Өсімдіктер және жануарлар. Пиктограмма  
қарапайым суреттер екенін естеріне салыңыз.  
Оқулықтағы материалдарды сипаттап берулерін 
сұраңыз. Материалдардың көмегімен адамдардың 
өсімдіктер мен жануарлардан алынатын  
ресурстарын табуды сұраңыз. Біріге отырып, 
өсімдіктер мен жануарлардан алынатын 
ресурстарды адамдардың қалай қолданатыны 
туралы кластер құрастыруға болады. (Өсімдіктер 
мен жануарлар – азық-түлік – дәрі-дәрмек – киім-
кешек – аяқ киім – әшекей бұйымдары.)

Зертте. Сыныпты шағын топтарға бөліңіз. 
Әр топқа ватман парақтары, «Ресурстарда» 

көрсетілген суреттерді, су, жер, ауа, өсімдіктер, 
жануарлар деген жазулары бар 10х10 см көлемін-
дегі үлестірмелі парақшаларды дайындаңыз. Екі 
қатарға орналасқан ашықхат тәрізді беті ашылатын 
5 кітапша дайындаңыз. 
Зерттеу жұмысын жүргізуге арналған нұсқаулар
• Топ болып «Табиғат ресурстары қалай, неден 

пайда бола ды?» деген сұрақты талқылайды. 
Ресурстар дың шығу тегін анықтайды.

• Табиғат ресурстары суреттерін шығу тегіне қарай 
топтастырады. 

• Табиғат ресурсы топтарына ат қояды.
• Бірін-бірі жауып қалмайтындай және еркін 

ашылатындай етіп, суреттерді қағаз парағына 
жапсырады.  

• Қорытынды шығарады. 
Зерттеу нәтижесінде оқушылар шығу тегіне 

байланысты табиғат ресурстарын бірнеше топтарға 
бөлуге болатынын түсіне алады.  Атап айтқанда , ауа, 
су, жер, жануар, өсімдік топтары.

Ойлан. Сыныпты жер, су, жануарлар, 
өсімдіктер топтарына бөліңіз. Әр топқа неғұрлым 
көбірек «өздеріне» тән табиғат ресурстарын атауға  
тапсырма беріңіз. Бұл атауларды түрлі түсті қағаз 
бөліктеріне жазуға болады. Мысалы, жер тобына  – 
жасыл түсті, су тобына – көк түсті және т.б. береді. 
Қысқа бөліктерді бір үлкен бөлікке жапсыруға 
болады.  Топ жұмыстарының нәтижелеріне сүйене 
отырып, оқушылар Қазақстан Республикасы 
аумағынан көптеген табиғи байлықтардың 
табылғаны жөнінде тұжырым жасайды: көмір, мұнай, 
металл кендері, алтын. Егістікке егін егіледі, қалалар 
тұрғызылады. Өзен мен көлдер балықтарға бай. 
Шаруашылықтарда үй жануарларын өсіреді. 

Сен білесің бе? Оқушыларға тұзсорғыштың 
бейнекөрінісін немесе суретін көрсетіңіз. Энцик ло-
педиядан мақала оқуға да болады. 

 Тілдік құзыреттілікті дамыту
Айтылым және 
тыңдалым

Зерттеу барысында оқушылар 
Жер ресурстары әрі оның 
шығу тегі туралы сұрақтарды 
тыңдайды және оларға жауап 
береді. 

Оқылым «Сен білесің бе?» айдарымен 
жұмыс істегенде оқушылар 
энциклопедиядан мақала 
оқиды.

Бағалау мүмкіндіктері 
Зерттеу жұмысының барысында мынадай сұрақ-

тар қойыңыз: «Ресурс деп нені атауға болады? 
«Шығу көзі, бастауы деген не? Қандай шығу, бастау 
көздерін айта аласыңдар?» Зерттеу барысында 
оқушылар ресурстарды қалай топтастыратынына, өз 
шешімін дәлелдей алуына көңіл бөліңіз. «Неліктен 
ауаны маңызды ресурс деп есептеуге болады? Балық 
қайдан алынады? Балықтың шығу көзі  деп теңіздер 
мен өзендерді айтуға бола ма?» деген сұрақтарды 
қойыңыз. Кейбір оқушыларға мынадай сұрақ 
беруге болады: «Неліктен құмды жер ресурсы деп 
есептеуге болады? Табиғатта өсімдік ресурстарын 
қайдан кездестіруге болады?» 

Бұл жұмыс түрі ресурстарды салыстыруға, 
олардың шығу тегін (көзін) анықтауға, бақылау 
арқылы сұрақтарға жауап беруге үйретеді, 
нәтижелерге сүйеніп, қорытынды шығаруға баулиды.

Жұмыс дәптері бойынша ұсыныстар 
34-жұмыс парағы. Жер байлығы

Байлық көздері. Оқушылар ресурстар мен 
олардың шығу көздерін байланыстыра алады. 

Жауаптар 
Бұлтты аспан – ауа. Өзен, теңіз, ас тұзы – су. Егістік, 
тау, саз – жер. Жүн, сүт – жануарлар. Ағаш, алма – 
өсімдіктер.

Қосымша тапсырмалар 
Кейбір оқушыларға табиғат ресурстарын 

үнемді пайдалану қажеттігі туралы сөз сөйлеуге 
дайындалып келулерін тапсырыңыз. 
Сандық білім беру ресурсы
«Табиғат ресурстары» сандық білім беру ресурсы
http://der.nis.edu.kz сайтында орналасқан.

6-сабақ 
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Оқыту нәтижелерін бақылау  

«Заттар және олардың қасиеттері» тарауын 
аяқтаған соң оқушылар:
• ауаның қасиеттерін (газ тәрізді, көрінбейді, 
түссіз, иіссіз);
• судың негізгі қасиеттерін (дәмсіз, тұрақты пішіні 
жоқ, аққыш);
• судың үш күйде (бу, сұйық және қатты) 

болатынын; 
• табиғат ресурстарын және адам қолымен 

жасалатын ресурстарды;
• шығу тегі бойынша ресурстарды жіктеуді; 
• ауаның кеңістікті қалай толтыратынын (бөлмені, 

түтікшені және басқалар);
• ауаның жылуды нашар өткізетіндігін;
• судың бір күйден екінші күйге қалай өтетінін 

біледі.

Біз не үйрендік?  
1. Су дегеніміз – …
 а) сұйық, қатты және газ тәрізді күйде болатын 

зат
2. Ауаның мынадай қасиеттері бар:
 а) мөлдір, түсі мен иісі жоқ, жылуды нашар 

өткізеді
3. Табиғат ресурстарына … жатады.
 а) топырақ, су, ауа

Қосымша тапсырмалар 
Ауа мен судың қасиеттерін терең әрі сана-

лы түрде игерту,  сондай-ақ оқушылардың  қызы-
ғушылығын арттыру және барлық тақырыптардың 
өзара байла нысын көрсету мақсатында тарау 
материалдары Негеш пен Эвриканың әуе шарымен 
жасайтын саяхаттарының негізінде меңгертіледі.  
Заттар және олардың қасиеттерін оқыту барысында 
түрлі викториналарды, зияткерлік сайыстар 
мен турнирлерді қолдануға, сан алуан қызықты 
жайттарды пайдалануға болады. 

Ойын арқылы оқыту оқушылардың жас ерек-
шеліктеріне сәйкес келеді. Саяхаттау әдісі ар-
қылы оқыту 2-сынып оқушыларының оқуға деген 
қызығушылығын тудыратыны сөз сіз. Ұсынылған ашық 
сұрақтар тізбесін мұғалім тарапынан оқушылармен 
жүргізілетін ғылыми-зерттеу жобалары үшін де 
(зерттеу жобаларының  тақырыптары ретінде), 
сондай-ақ тарауды қоры ту мақсатында да қолдануға 
болады. «Заттар және олардың қасиеттері» тарауы 
бойынша оқушылардың алған  білім, білік және 
дағдыларын қорытындылау әрі жүйелеу мақсатында 
«Жер байлықтарын қорғаушылар» тақырыбында 
жобалау жұмысын өткізіңіз. Онда оқушылар су, 
ауа және табиғат ресурстарын қорғау әрі оларды 
жақсарту тәсілдерін ұсына алады.

4-тарау. Заттар және олардың қасиеттері
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Тарау мақсаттары 
Бұл тарауды оқып-үйрену  барысында  оқушылар:  
• Жер мен Күннің арасындағы байланысты;
• Жердің табиғи серігін;
• Күн жүйесіндегі ғаламшарлардың орналасу 

ретін;
• Күн жүйесіндегі ғаламшарлардың ұқсастығы мен 

айырмашылығын;
• уақыттың негізгі өлшем бірліктерінің 

айырмашылығын; 
• ғарыштағы қашықтық пен уақыттың ерекшелігін 

біледі және түсінеді.

Қосымша әдебиеттер: 
• Бен Денн. «Детская энциклопедия: Космос». 

Росмэн-Пресс, 2012 г.
• Кристиан Санье. «Энциклопедия Знатока: 

Космос». Азбука-Аттикус, 2013 г.
• Цветков В. И. «Полная энциклопедия: Космос». 

Эксмо, 2015 г.

Ойланып көр
• Ғаламшарлардың арасын сызғышпен немесе 

өлшеуішпен өлшеуге бола ма? 
 Ғаламшарлар арасындағы арақашықтықтың 

үлкендігі сондай, оны өлшеу үшін арнайы 
құрылғылар қажет.

• Күн Жердегі тіршілікке қалай әсер етеді? 
 Күн Жерді жылумен және жарықпен қамтамасыз 

етеді, олар жанды табиғаттың тіршілігі үшін өте 
қажет. 

• Күн жүйесі ғаламшарларының қандай ұқсастығы 
бар? 

 Күн жүйесіндегі ғаламшарлар белгілі бір 
ретпен орналасқан, олардың пішіндері ұқсас, 
өлшемдері, массалары, құрамы, түнгі және 
күндізгі температуралары әртүрлі.  
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Сабаққа қатысты ескертулер 
Кіріспе тапсырма. Жұлдызды аспан туралы 

бейнероликті көрсетіңіз. Оқушылардан қандай 
шоқжұлдыздарды танығандығын сұраңыз. Темір-
қазықты көрсетіңіз. Топ ішінде Күннің суретін салып, 
одан тараған шұғылалар бойына «Күн» сөзімен 
байланысты еске түсетін сөздерді жазуын сұраңыз 
(жылу, жарық, көз қаратпайтын, т.б.). Парақтың 
ортасына Күннің ғарыш денесі ретіндегі сипаттарын 
жазуды сұраңыз. Парақ ортасы бос қалуы да мүмкін. 
Сабақ соңында олардың жазбаларға қайта оралып, 
толықтыратынын айтыңыз.

Күн. Фотосуретке қарап, Күн туралы не 
айтуға болатынын сұраңыз. «Фотосуретті сипаттап 
беріңдер. Мұнда Күн қандай болып көрінеді? (Отты 
шар.) Жер жақын орналасқан ба? (Жоқ.) Біздің 
ғаламшарымыз бен Күнді салыстырыңдар (Жер 
кішкентай.)» Оқушылар Күннің отқа оранған орасан 
үлкен газ шар екенін түсіне алады. Жер Күнді айнала 
қозғалады. «Күн көзінде және көлеңкеде тұрғанның 
қандай айырмасы бар?» деп сұраңыз. (Күннің 
көзі ыстық, жарық сәуле көз қаратпайды.) Сендер 
неліктен мұны сезінесіңдер? (Себебі Күн жылу мен 
жарық береді.)» 

Зертте. Оқушыларды 4 топқа бөліңіз. 
Зерттеу жұмысын жүргізуге арналған нұсқаулар

Алғашқы екі топ үшін
• Ең жарық орынды таңдау қажет. Егер оқушылар 

сіздің алдын ала таңдаған орныңызды емес, басқа 
орынды көрсетсе, сіз өз нұсқаңызды ұсыныңыз. 
Қай орын жақсырақ және неліктен екенін 
талқылаңыздар. 

• Термометрді күн көзіне қойыңыз. Күтіңіздер. 
Термометр көрсеткішін оқушылар қойын 
дәптеріне жазып алуы керек. 

• Термометрді көлеңкеге қойыңыздар. Күтіңіздер. 
Термометр көрсеткішін оқушылар қойын 
дәптеріне жазып алуы тиіс.

• Көрсеткіштерді салыстыру. 
• Қорытынды жасау.

Қалған екі топ үшін
• Ең жарық орынды таңдау (терезенің алды).
• Калькулятордың ішіне күн батареясын салып, 

терезе алдына қойыңыздар. 
• Оның жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізіңдер 

(есептеулер жасаңыздар).
• Күн батареясы орналасқан панельді қолмен 

жауып, тағы да есептеу жасаңыз.
• Нәтижелерді оқушылар қойын дәптеріне жазып 

алуы қажет.  
Күннің әсері. Суретке назар аударыңыздар. 

Сурет бойынша әңгіме құрастырыңыздар, сипатта-
ңыздар. Сұрақтар қойыңыз: «Суретте тәуліктің қай 
мезгілі бейнеленген? (Күндізгі уақыт.) Оны қалай 
білдіңдер? (Күннің көзі мол, жарық көп.) Балалар 

Жер мен Күн
Оқу мақсаттары: 
• Жер мен Күн арасындағы байланысты 

түсіндіру;
• қоршаған әлем құбылыстары, үдерістері мен 

нысандарын зерделеуге қажетті жағдайларды 
және зерттеушінің тұлғалық қасиеттерін 
анықтау.

Тірек сөз
жұлдыз

Оқулық:
Жер мен Күн, 54-55-бб.
Жұмыс дәптері:
35-жұмыс парағы. Күннің пайдасы, 37-б.
36-жұмыс парағы. Жұлдыз және ғаламшар, 38-б.

Ресурстар:
• А3 пішінді парақтар, маркерлер (топ санына 

қарай);
• термометрлер (электронды) немесе 

температураны өлшейтін датчиктер (екі);
• күн батареясымен жұмыс істейтін екі калькулятор.
Интернет-ресурстар:
• Күннің Жерге әсерін көрсететін бейнематериал;
• жұлдызды аспан туралы бейнематериал.

Сабаққа дайындық
Жұлдызды аспанды көрсету үшін қағаздан 

перде жасаңыз. Бұл үшін қағазды тебен инемен тесіп, 
шоқжұлдыздардың бейнесін түсіріңіз. Пердені үстел 
шамының алдына қойыңыз. Жұлдызды аспанның 
проекциясы шығады. 

Күн сәулесі қай жерге барынша жақсы түсетінін 
алдын ала анықтап алыңыз. Термометрлердің жұмыс 
істеп тұрғанына көз жеткізіңіз. Калькулятордан 
батареяларды алып тастап, күн батареяларының 
жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізіңіз.  

Сабаққа байланысты деректік 
материалдар 

Күн – бізге ең жақын орналасқан сарғыш жұлдыз, 
ол газдан құралған және өте ыстық шар. Күннің жасы 
шамамен 5 млрд жыл. Оның сәулесі Жерге 8 минут 
шамасында жетеді.   

Күн батареялары – күн энергиясын тұрақты 
электр тогына түрлендіретін құрылғылар. Олардың 
өлшемдері әртүрлі болады. Микрокалькулятор-
ларға салынатын ең кішкентайлары да, автомобиль 
мен ғимараттардың шатырына орнатылатын 
үлкендері де кездеседі. Ең алғашқы күн батареялары 
1954 жылы жасап шығарылған. 

 
5-тарау. Жер және ғарыш
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суға шомылса, тоңа ма? (Жоқ, себебі су жылы.) Су 
қалайша жылыды? (Күн жылу береді.) Шатырда су 
құйылған бөшке не үшін орнатылған? (Себезгіде 
жылы су болуы үшін.) Су қалай жылиды? (Күн көзі-
нен жылиды.) Күн батареяларын не үшін орнатады?  
(Олар Күн энергиясын электр энергиясына айналды-
ра ды.) Күн өсімдіктерге не береді? (Жарық пен 
жылу.) Мына кісі не үшін көзілдірік пен қалпақ 
киіп алған? (Көзін жарық сәуледен, басын күннің 
ыстығынан қорғайды.) Аспалы төсектің үстіне не үшін 
жеңіл шатыр ілінген? (Күн сәулесі тура түспеуі үшін.)» 
Оқушылар жауап беру кезінде қиналса, жетекші 
сұрақтар қойыңыз.  Содан соң оқушылардан Күннің 
пайдасы туралы қорытынды жасауды сұраңыз. 

Ойлан. Оқушыларға «Күннің зиян келтіруі 
мүмкін бе?» деген сұрақты талқылауды ұсыныңыз. 
Суретке тағы да назар аударуды сұраңыз. «Егер 
әйел адам қалпағын шешсе, не болады? (Терісі қатты 
күйіп, көздері ауырады, күн өтеді.) Жақын жерде су 
көзі болмаса, топыраққа не болады? (Топырақ кеуіп 
қалады.)» Жауап нұсқаларын тақтаға жазып отыруға 
болады. Күннен қалай қорғануға болатынын сұраңыз. 
(Бас киім кию, көлеңке, суды көп ішу, өсімдіктерді 
уақытында суару.)

Сен білесің бе? Оқушылардан далада күн 
жарқырап, көгілдір аспан шайдай ашық деп елес-
тетуін сұраңыз. Ауа райы осындай болса, не 
істейтіндерін сұраңыз. Олар  далада  ойнайтындарын, 
серуендейтіндерін айтады. Күн астында ұзақ уақыт 
жүрудің зияны, міндетті түрде бас киім кию  қажеттігі 
жайлы әңгіме жүргізіңіз.

 Тілдік құзыреттіліктерді дамыту 

Ауызша 
сөйлеу және 
тыңдау

«Күннің әсері» тапсырмасы, 
«Ойлан» айдары бойынша жұмыс 
істеу барысында оқушылар 
мұғалімнің сұрақтарына жауап 
беріп, Күннің оң және теріс әсері 
туралы әңгімелесетін болады

Жазылым Кіріспе тапсырма кезінде 
оқушылар сәулелердің бойына 
«Күн» сөзіне байланысты еске 
түскен сөздерді жазады

Бағалау мүмкіндіктері  
Зерттеу жұмысы кезінде топ ішіндегі нәтиже-

лерді талқылау барысын бақылаңыз. Нақтылаушы 
сұрақтар қоюға болады, мысалы: «Термометрдің 
әртүрлі көрсеткіштер көрсетуіне әсер еткен басқа 
да себеп болуы мүмкін бе? Далада қай кезде жылы 
болады: күндіз бе, әлде түнде ме? Күн адамға жылу 
беретін болса, ол жылуды тастар мен өсімдіктерге 
бере ме?». Сұраңыз: «Күнді қай жағдайларда 
бақы лаған дұрыс, неліктен? Бақылаушының мінезі, 
жеке қасиеттері қандай болуы керек?» Осылайша 
оқушылар қоршаған ортаның құбылыстарын, үдеріс-
терін және нысандарын зерделеу үшін қажетті 
шарттар мен жеке тұлғалық қасиеттерді анықтауды 
үйренеді. 

Жұмыс дәптері бойынша ұсыныстар 
35-жұмыс парағы. Күннің пайдасы

Күннің қандай пайдасы бар? Оқушылар 
бұрыс пікірді сызып тастайды. 

Жауап
Өзендегі суды салқындатады, ағаштардың өсуіне 
кедергі келтіреді.

Жалғастыр. Оқушылар қажетті сөздерді 
жазады.

Жауап
Жұлдыз, жарық, ыстық өтеді, тері күйіп қалады.

36-жұмыс парағы. Жұлдыз және ғаламшар
Сөзді тап. Бұл тапсырманы бірнеше оқушыға 

беріңіз. Кестеде сабақ тақырыбына  қатысты 
сөздерді бояу қажет. 

Күнсіз өмір. Оқушылар «Күн болмаған 
жағдайда адамдардың өмірі қандай болар еді?» 
деген ойларын бейнелейтін сурет сала алады. 

1-сабақ
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Ай – Жердің табиғи серігі
Оқу мақсаттары:
• Жердің табиғи серігін анықтау;
• бақылаудың басты белгілерін анықтау (мақсат, 
нысан, жоспар, мерзім, нәтиже).

Тірек сөздер
Ай
серік

Оқулық:
Ай – Жердің табиғи серігі, 56-57-бб.
Жұмыс дәптері:
37-жұмыс парағы. Жер серігі, 39-б.
38-жұмыс парағы. Кел, ойнайық!, 40-б.

Ресурстар:
• тартылысты көрсетуге арналған, ұзындығы бірдей 

жіптер; 
• ермексаз;
• сусын ішуге арналған түтікшелер;
• желімді таспа.

Сабаққа байланысты деректік 
материалдар

Серік дегеніміз – біреумен бірге сапарға 
шығатын адам; едәуір ірі дене айналасында қозғалып 
жүретін аспан денесі немесе аппарат.

Ай – Жер ғаламшарының табиғи серігі.
Бұл бізге ең жақын ғарыш денесі. Ол Жерді 

айналып қозғалады, Жермен бірге Күнді айна-
лып қозғалады. Жерден Айға дейінгі орташа 
арақашықтық – шамамен 384 400 км. Айдың массасы 
біздің ғаламшарымыздың массасынан шамамен  
81 есе аз.

Автоматты станциялар арқылы Айды зерттеу 
адам ғарышқа ұшпай тұрып басталған.

Осы кезге дейін Айдың өз білігі айналасында 
қозғалуы туралы мәселе талас тудыруда.

Кейбір ғалымдар Айдың Жерді бір рет айналып 
шығатын уақыты оның өз білігі айналасында бір 
рет айналып шығатын уақытына тең деп есептейді. 
Басқа бір ғалымдар Айды бір кездері айналған, 
қазір Жердің тартылысы салдарынан айналуын 
тоқтатқан дейді. Ең көп таралған көзқарас: Ай 
Жерді айналады, ол біздің ғаламшарымызға тек бір 
жағымен көрінетіндіктен, өз білігі айналасында да 
жанама айналады.

Жай көзбен қарағанда Ай бетінен дақтарды 
көруге болады. Қара қоңыр дақтар теңіздер деп 
аталады. Бұл ойыстарда су болмайды. Олар аспан 

денелерімен соқтығысып пайда болған, кейін 
жанартау лавасымен толған деп болжам жасалады. 
Айдың бетінде таулар мен жоталар бар. Олардың 
көбісі Жердегі сияқты аталады: Альпі, Карпат, Кавказ, 
Шпицберген, т.б.

Сабаққа қатысты ескертулер
Кіріспе тапсырма. Оқушыларға адамдар-

дың кемемен, пойызбен қалай саяхаттайтынын көз 
алдарына елестетуін сұраңыз. Үнемі бірге сапар 
шегетін адамдар қалай аталады? (Жолсерік.)

Табиғи серік. Оқулықтағы суретке назар 
аудартыңыз. Онда не бейнеленген? (Жер және 
Ай.) Жердің көрінісі қандай? (Ол көгілдір пішінді, 
құрлықтар көрінеді, атмосфера байқалады.) Жер 
мен Айды салыстырыңдар. Қайсысы үлкен? (Жер.) 
Айды қай кезде көре аламыз? (Түнде.) Ай үнемі 
Жердің маңында бола ма? (Иә.) Айды Жердің серігі 
деп айтуға бола ма? (Иә.) Неге? (Ол үнемі Жердің 
маңында айналып жүреді.)

Зертте. Сыныпты шағын топтарға бөліңіз. Әр 
топқа сусын ішетін түтікшелер, ермексаз, желімді 
таспа беріңіз. Зерттеу жұмысы екі кезеңмен 
жүргізіледі.

1-кезең
Әр топта оқушылар өзара Жер мен Айдың рөлін 

бөліп алады. Содан кейін кезекпен ғаламшар мен 
серігінің қозғалысын көрсетеді.

Жер рөліндегі оқушылар өздері тұрған жерінде  
жайлап айналады. Ал Айдың рөліндегі оқушылар 
«Жердің» айналасында оған бетімен қарап айналуы 
керек. Басқа оқушылар бақылап отырады.

2-кезең
Түтікшені Г әрпі түрінде иіп көріңдер. Егер 

түтікше жұмсақ болса, онда екі түтікшеден жасауға 
болады. Түтікшелерді Г әрпі тәрізді етіп бір-біріне 
желімді таспамен жабыстырыңдар.

Ермексаздан Жер мен Айдың моделін жасаңдар. 
Жұмыс барысында неге  мән беру керек екенін 
сұрауға болады. (Мөлшеріне, пішініне, түсіне.)

Тапсырманы дұрыс орындау үшін бір-біріне 
қандай сұрақтар қоюға болады? Әрбір модельді 
жасау үшін қандай түсті таңдап алу керек? (Жер 
үшін көгілдір және сарғыш, ал Айды жасауға ақ, сұр 
түстерді алуға болады.) Модельдердің мөлшері 
қандай? ( Жер – үлкен, Ай – кішкентай.)

Жер моделін түтікшелер қиылысатын немесе 
біріктірілетін, ал Ай моделін қарама-қарсы ұшына 
бекітіңдер.

Жер моделін айналдырып көріңдер.
Нәтижесінде оқушылар Айдың белгілі бір 

қашықтықта тұрып, Жерді айналатынын түсінеді.
Айырмашылығы. Жасанды және табиғи жарық 

көздері туралы оқушылардың естеріне түсіріңіз. 
Жұп болып мысалдар ойлап тауып, олардың 

5-тарау. Жер және ғарыш
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айырмашылығын табуды ұсыныңыз. Оқушылардың 
жауабын тыңдаңыз. Жер серіктерінің де табиғи 
және жасанды болатынын айтыңыз. Ай – Жердің 
жалғыз табиғи серігі.

Сен білесің бе? Айды ешқандай құралдардың 
көмегінсіз көруге, ал телескоппен оның бетін 
көруге болатынын айтыңыз. Айдың фотосуретін 
көруді ұсыныңыз. Нені көруге болады? (Қара қоңыр 
дақтарды.) Деректік материалдарды пайдаланып, 
айдағы таулар мен теңіздер туралы айтып беріңіз 
немесе интернеттен тексеріңіз.

 Тілдік құзыреттілікті дамыту
Айтылым 
және 
тыңдалым

«Табиғи серік» тапсырмасын 
орындау кезінде оқушылар оқу 
ақпаратын тыңдайды. Айдың 
неліктен Жердің табиғи серігі 
болып табылатыны туралы 
сұрақтар қояды және жауап 
береді. «Айырмашылығы»  және 
кіріспе тапсырманы орындау 
кезінде оқушылар деректерді 
айта алады. Оқушылардың 
өз қорытындысын дұрыс 
тұжырымдауын, оны түзете білуін 
қадағалау керек

Жазылым «Сызба» тапсырмасын орындау 
барысында кейбір оқушылар Ай 
туралы білгендерін жаза алады

Оқылым «Айқыш пен дөңгелек» 
тапсырмасын орындау барысында 
оқушылар сөйлемдерді 
оқиды, өздерінің келісетін-
келіспейтіндерін айтады

Сөздік қор Бұл сабақтың тірек сөздері «Ай», 
«серік». Олардың мағынасы 
сабақ барысында ашылады. Осы 
сөздерді пайдаланып, сөйлем 
құрауды ұсынуға болады

Бағалау мүмкіндіктері 
Зерттеу жұмысы алдында жасанды серіктер 

туралы сұраңыз. Сұрақтар тізімін жасаңыздар. 
Олардың қайсысына бақылау арқылы жауап беруге 
болатынын анықтап алыңыз.  Зерттеу жұмысы 
барысында осы сұрақтарға жауап алуға бола ма 
деп сұраңыз. Соңында Ай мен Жерді салыстыруды 
ұсыныңыз. Осылай оқушылар сұрақтар қою, бақылау 
арқылы оларға жауап беру біліктерін дамытады.

Жұмыс дәптері бойынша ұсыныстар
37-жұмыс парағы. Жер серігі

Сызба. Оқушылар сызбадан Жер мен Айдың 
орнын таба алады. Суреттерді бояп, жазу жазады. 
Жұмыс барысын бақылаңыз. Жауап беруге не 
көмектескенін анықтаңыз. (Нысан мөлшері.) 
Ғаламшар мен оның серігін қандай түске бояу 
керектігін сұраңыз. Саралап жіктеу мақсатымен 
оқушыларға сипаттау мәтінін жазуды тапсыруға 
болады.

38-жұмыс парағы. Кел, ойнайық!
Айқыш пен дөңгелек. Оқушылар сабақ 

тақырыбы бойынша сұрақтарға жауап бере алады. 
Өз жауаптарын белгілеп шығады: дұрыс тұжырым 
тұсына айқыш, дұрыс емес тұжырымға дөңгелек 
белгісін қояды.

Жауаптары 
1. Жоқ.
2. Иә.
3. Жоқ.
4. Жоқ.
5. Иә.
6. Жоқ. 
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Ғаламшарлар қалай 
орналасқан?  
Оқу мақсаттары:
• Күн жүйесі ғаламшарларының орналасу 

тәртібін анықтау;
• қоршаған әлем құбылыстары, үдерістері мен 

нысандарын зерделеуге қажетті жағдайларды 
және зерттеушінің тұлғалық қасиеттерін 
анықтау.

Тірек сөздер
ғаламшар
Күн жүйесі
орналасу

Оқулық:
Ғаламшарлар қалай орналасқан? 58-59 бб.
Жұмыс дәптері:
39-жұмыс парағы. Ғаламшарлардың орны қайда? 41-б.
40-жұмыс парағы. Сөзжұмбақ, 42-б. 
Ресурстар:
• А4 пішінді парақ. 
Интернет-ресурс:
• Күн жүйесінің үлгісі.

Сабаққа байланысты деректік 
материалдар

Күн жүйесінің орталық жұлдызы – Күн, Күн 
жүйесі оны айналып жүрген барлық табиғи ғарыш 
нысандарынан құралған.  Оның құрамында Күнді 
пішіні шеңберге жақын орбита бойынша, Жердің 
солтүстік полюсі жағынан қарағанда сағат тіліне 
қарсы бағытта айналып жүрген сегіз ғаламшар 
кіреді. Олар шамамен бір жазықтықта орналасқан. 
Орбиталарының Күннен қашықтығы бойынша 
бұл ғаламшарлар мынадай тәртіпте орналасқан: 
Меркурий, Шолпан, Жер, Марс, Юпитер, Сатурн, 
Уран, Нептун. 1930 жылы ғаламшарлар қатарына 
енгізілген  Плутон 2006 жылы  көлемінің шағындығына 
байланысты ғаламшарлар қатарынан шығарылды.  
2-сыныпта оқушы ғарыш денелері, оның ішінде 
«жұлдыз» (Күн), «ғаламшар» ұғымдарын ажыратып 
үйренеді. Сондықтан ғаламшар атаулары, Шолпан 
мен Жерден басқасы, әзірге халықаралық аталуымен 
беріледі. Ғаламшарлардың ертеден келе жатқан 
қазақша атауларын (Қызылжұлдыз, Сарыжұлдыз, 
Қоңырқай жұлдыз, Кіші Шолпан, т.с.с.) сыныптың 
деңгейіне қарай үйретуге болады. 

Сонымен бірге Күн жүйесінде қазір белгілі жер 
тобының ғаламшарлары, алып ғаламшарлардың төрт 
тығыз сақиналар жүйесі, ғаламшарлардың серіктері, 
орбиталары Марс пен Юпитердің аралығында 
орналасқан он мыңдаған астероид, сансыз метео-

роид пен миллиондаған комета бар. Бұл денелердің 
барлығы гравитациялық тартылыс күшінің әсерімен 
Күннің айналасында айналып жүр. 

Күн жүйесі шамамен 4,57 млрд жыл бұрын 
қалыптасқан. Ол Құс жолы галактикасының шетіне 
қарай орналасқан. Галактика орталығын басқа да 
жүйелермен бірге айналып жүр. 

Сабаққа қатысты ескертулер 
«Жедел жауап» кіріспе тапсырмасы. Оқу-

шыларды топтарға бөліңіз. Шағын жарыс ұйым-
дастырыңыз. «Ғарыш» тақырыбына тағы да сұрақтар 
ойлап табуын сұраңыз. Мысалы: 
• ғарыш денелерін атап шығыңыз (жұлдыздар, 

кометалар, ғаламшарлар, Күн, ай, астероидтар, 
серіктер);

• Күн қандай дене? (Жұлдыз.) Жер ше? (Ғаламшар.) 
Содан соң жұптарға бірігіп, «Ғаламшар деге-

німіз не?», «Оның басқа ғарыш денелерінен 
айырмашылығы қандай?» деген сұрақтарды 
талқылауды ұсыныңыз. (Шар тәріздес, массасы бар, 
жұлдызды айналады.) 

Күн және ғаламшарлар. Оқушылардың наза-
рын суреттерге аударыңыз. «Қай суретте ғарыш 
денелерінің орналасуы дұрыс көрсетілген?» 
деп сұраңыз (Екінші суретте, өйткені Жер, басқа 
да ғаламшарлар секілді, Күнді айналады.) Егер 
суреттердің дұрыстығына байланысты оқу шылардың 
пікірлері әртүрлі болса, ежелгі заманда адамдардың 
Жерді қалай елестеткендерін есте ріне салыңыз. 
(Олар біздің ғаламшарымыз ортада тұр, ал басқа 
денелердің барлығы Жерді айналып жүр деп 
есептеген.) «Адамдар бұл пікірдің қате екенін қалай 
түсінді?» (Телескоп, бақылаулар көмегімен.) Күн 
жүйесінің интерактивті үлгісін көрсетуге бо  лады. 
«Ғаламшарлар мен Күн бір-бірімен байла нысты 
деп айтуға бола ма? (Иә.) Егер денелер бір-бірімен 
байланысты болса, бір-біріне әсер етсе, оларды бір 
сөзбен қалай атауға болады? (Жүйе.) Біздің жүйеміз 
қалай аталады? (Күн жүйесі, себебі денелер Күнді 
айналады.)» Содан соң оқушылардың назарын 
ғаламшарлардың дұрыс орналасуы көр сетілген оң 
жақтағы суретке аударыңыз. Жарысты жалғастырып, 
мынадай сұрақтарды қоюға болады: «Қай ғаламшар 
Күнге ең жақын орналасқан? (Мер курий.) Қай 
ғаламшар ең қашық? (Нептун.) Жер нешінші орында 
тұр? (Үшінші.) Қандай ғаламшар Жермен көрші 
орналасқан? (Марс пен Шол пан.) Атаулары бірдей 
әріптен басталатын ғалам шарлар бар ма? (Меркурий 
және Марс.)» 

Зертте. Топ ішіндегі жұмысты жалғастырыңыз. 
Әр топқа А4 пішінді парақ таратып беріңіз. 
Зерттеу жұмысын жүргізуге арналған нұсқаулар
• Ғаламшарлардың атауларын Күннен алыстауына  

қарай орналасу ретімен бірінің астына бірін жазу.
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Сөздік қор  «Ғаламшар», «Күн жүйесі» 
терминдерімен оқушылар 
оқулық мәтінінде танысады. 
«Орналасу» сөзі «Есте сақта!» 
айдарында «орналасады» етістігі 
түрінде беріледі. Орналасу – 
кеңістікте белгілі бір орынға 
ие болу. Тірек сөздерді есте 
сақтау үшін оқушыларға Күн мен 
ғаламшарлардың атауларын атауды, 
содан соң ғаламшарлардың Күннен 
алыс орналасу реті бойынша қатар 
түзеуді ұсыныңыз 

Бағалау мүмкіндіктері    
Мнемоникалық тіркес құру кезінде қиындықтар 

туындаса, бағыттаушы сұрақтар қоюға болады: 
«Ғаламшарлар қандай? Осы әріптен қандай сөздер 
басталады?», «Сен білесің бе?» айдарымен жұмыс 
істеген кезде ғаламшарларды, ғарыш денелерін 
бақылау кезінде қандай қасиеттер болуы керек 
екендігін болжауын сұраңыз. Бұл оқушылардың 
қоршаған ортаның құбылыстарын, үдерістерін әрі 
нысандарын зерделеу үшін қажетті шарттар мен жеке 
тұлғалық қасиеттерді анықтау біліктерін дамытуға 
көмектеседі.

Жұмыс дәптері бойынша ұсыныстар  
39-жұмыс парағы. Ғаламшарлардың орны 
қайда?

Күн жүйесінің ғаламшарлары. Оқушылар 
ғалам шарлардың атауларын дұрыс ретпен жаза 
алады.

Жауаптар
1 – Меркурий, 2 – Шолпан, 3 – Жер, 4 –Марс, 5 – 
Юпитер, 6 – Сатурн, 7 – Уран, 8 – Нептун.

40-жұмыс парағы. Сөзжұмбақ
Ғаламшарлар қандай? Оқушылар ғаламшар-

лардың атауларын белгілі бір анықтамалары арқылы 
тауып, сөзжұмбақ торкөздеріне жазады.

Жауаптар
Тігінен: 1. Ғарыш. 2. Ай. 3. Ғалым. 4. Уран. 5. Марс. 
6. Шолпан. 7. Сатурн. 8. Жер. 

Қосымша тапсырмалар 
Кейбір оқушылар қосымша әдебиеттерді 

пайдалана отырып, гелиоорталықтық жүйенің ашылуы 
туралы материал дайындай алады. 

Сандық білім беру ресурсы
«Ғаламшарлар қалай орналасқан?» сандық 

білім беру ресурсы http://der.nis.edu.kz  сайтында 
орналасқан.

• Қандай  да мәліметті есте сақтау үшін қолданылатын 
мнемоникалық тіркестер болатынын айту (мысалы, 
«Түйе сеніп бойына, Қалған ұмыт жылдардан. 
Жатпа қарап, мойыма, Талма именіп ділмәрдан 
(мүшелді жаттау үшін!).

• Топтарда  ғаламшарлардың атауларын  жаттау 
үшін мнемоникалық тіркес немесе қарапайым өлең 
жазу. Бұл үшін ғаламшарлардың толық атауларын 
немесе тек бірінші әріптерін ғана пайдалануға 
болады. 

• Өлеңді немесе тіркесті басқа топтарға оқып беру. 
Безендіру. 

• Көрме ұйымдастыру.  
Сен білесің бе? «Ғарышты зерттеу әдістері 

жетілдірілген жағдайда жаңа ғаламшарлар табылуы 
мүмкін бе?» деген сұрақ бойынша ой бөлісуін 
сұраңыз. Барлық жауап нұсқаларын тыңдаңыз. Мұның 
ғаламшар екенін қалай білуге болады? (Ғаламшарлар 
пішіні бойынша шарға ұқсайды, олар басқа 
денелерден әлдеқайда үлкенірек.) «Плутон ашылған 
кезде, оны ғаламшарлар тізіміне қосты. Бірақ біршама 
жылдан кейін оны қайтадан бұл тізімнен алып тастады. 
Неліктен олай болғанын айта аласыңдар ма?» деп 
сұраңыз. (Демек, оның өлшемдері ғаламшардан 
кішкентай.)

Ойлан. «Егер Жер Нептунның орнына ауысып 
кетсе, не болар еді?» деген сұрақты талқылауды 
ұсыныңыз. «Қай ғаламшардың ауа райы ең ыстық?» 
деп сұраңыз. (Меркурий, себебі ол Күнге ең жақын 
орналасқан.) Қай ғаламшардың ауа райы ең суық? 
(Нептун.) Егер Жер өзінің үшінші орнынан ең 
алыс ғаламшардың орнына ауысып кетсе, қандай 
өзгерістерге ұшырайды? (Күннен ең алыс орын өте 
суық, Жерде өсімдіктер мен жануарлардың кейбір 
түрлері тіршілік ете алмас еді.)

 Тілдік құзыреттіліктерді дамыту 
Айтылым 
және 
тыңдалым

Оқушылар «Жедел жауап» 
тапсырмасының сұрақтарын 
талқылайды, Күн жүйесінің 
құрылысы туралы ой бөліседі, 
ондағы ғаламшарлардың орналасу 
ретін есте сақтауға арналған тіркес 
ойлап шығарады

Жазылым Оқушылар Күн жүйесіндегі 
ғаламшарлардың орналасу ретін 
есте сақтауға арналған тіркесті 
жазады, «Ғаламшарлар қандай?» 
тапсырмасын орындап, сөзжұмбақты 
шешіп, сөздерді торкөздерге жазады

Оқылым Оқушылар Күннен орналасу 
қашықтығының ретімен 
ғаламшарлардың атауларын, 
басқа топтардың мнемоникалық 
тіркестерін оқиды
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Алуан түрлі ғаламшарлар 
Оқу мақсаттары:
• Күн жүйесі ғаламшарларын салыстыру;
• бақылау жүргізудің жоспарын құру.

Тірек сөз
алып ғаламшар

Оқулық:
Алуан түрлі ғаламшарлар, 60-61 бб.
Жұмыс дәптері:
41-жұмыс парағы. Ғаламшарлардың топтары, 43-бет.
42-жұмыс парағы. Ғаламшарлардың сипаттамалары. 
44-бет.

Ресурстар: 
• әр топ үшін ғаламшарлардың сипаттамалары 

жазылған үлестірмелі парақшалар;
• әр топ үшін түрлі түсті ермексаз;
• әр топ үшін ұзындығы шамамен 20 см болатын 

ағаш істіктер. 

Сабаққа дайындық
Әр топ үшін ғаламшарлардың сипаттамалары 

жазылып, түрлі түсті суреттері берілген үлестірмелі 
парақшалар дайындап қойыңыз. «Сабаққа бай-
ланысты деректік материалдар» айдарын пайда-
лансаңыз болады. Ғалам шар атауларын жазбаңыз.  

Сабаққа байланысты деректік 
материалдар 

Күн жүйесіндегі ғаламшарлар екі топқа бөлінеді: 
жер тобындағы ғаламшарлар (Меркурий, Шолпан, 
Жер, Марс) және алып ғаламшарлар (Юпитер, 
Сатурн, Уран, Нептун). Олардың өлшемдерінде, 
массаларында, құрылымында, атмосфера құра мында, 
серіктер санында айырмашылықтар бар. 

Меркурий – ең кішкентай және Күнге ең жақын 
ғаламшар. Ол басқалармен салыстырғанда жылдам 
қозғалады, күндіз + 427oС-қа дейін қызып, түнде  
– 148oС-қа дейін суып кетеді. 

Шолпан – Жерге ең жақын ғаламшар. Оны таңғы 
және кешкі жұлдыз деп атайды, себебі ол таң атарда 
шығыста және күн батарда батыста өте жарық болып 
көрініп тұрады. Шолпан өлшемі, ауырлық күші және 
құрамы жағынан біздің ғаламшарымызға өте ұқсас. 

Жер ғаламшарында ғана су бар, демек тіршілік 
те осы ғаламшарда. Ол өзіне қажетті жылу мен 
жарықты алу үшін, сонымен бірге өртеніп те кетпес 
үшін Күннен жеткілікті қашықтықта орналасқан. Бір 
табиғи серігі – Ай бар. 

Марс – шағын ғаламшар, жай қарағанда қызыл 
түсті жұлдыз болып жарқырайды, себебі оның 

топырағында темір тотығы көп. Марстың екі табиғи 
серігі бар – Фобос және Деймос.

Юпитер – газдан түзілген алып ғаламшар. Оның 
массасы Күн жүйесіндегі барлық ғаламшарларды 
қоса алып есептегеннен екі есе көп. Юпитердің  
беткі қабаты – сутек пен гелийдің қоспасы, ортасында 
қатты ядросы бар. 

Сатурн – үлкендігі мен массасы жағынан екінші 
орында тұрған ғаламшар. Оның мұз, темір және тас 
жыныстарынан құралған айқын бейнелі сақиналары 
мен 63 белгілі серігі бар. 

Уран ғаламшары бақылаушыға көк және жасыл 
түстермен көрінеді, оның 27 серігі бар. Айналу 
білігі  орбита жазықтығына параллель дерлік көлбеу 
орналасқан. Уран Күнді «бір бүйірімен қисайып 
алып» айналады. 

Нептун – Күн жүйесіндегі ең дауылды ғаламшар. 
Оның 13 серігі бар. 

Сабаққа қатысты ескертулер 
«Қатесін тап» кіріспе тапсырмасы. Бұл 

жұмысты оқушылар жұптарға бірігіп орындайды. 
Өткен сабақта құрастырған санамақтарын пайда-
лануды ұсыныңыз. Олар ғаламшарлардың атауларын 
реті бойынша атайды, қатардан қатені табады. 

Жауап
Жер мен Марстың, Нептун мен Уранның орнын 
ауыстыру қажет.

Топқа бөл. Оқулықтағы Күн жүйе сінің суретіне 
сүйену. «Ғаламшарлардың пішін дері қандай? (Шар 
тәрізді). Әр ғаламшар қай дененің маңында айналып 
жүреді (Күнді айналады)». Оқушыларға топ ішінде 
ғаламшарларды қандай екі топқа топтастыруға 
болатынын талқылауды ұсыныңыз. Өлшемдеріне 
назар аудару қажет екенін айтыңыз. Талқылау 
барысында оқушылар ғаламшарлардың Жерге ұқсас: 
Меркурий, Шолпан, Жер және Марс, сондай-ақ алып 
ғаламшарлар: Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун болып 
бөлінетінін түсіне алады.  

Жер тобы ғаламшарлары. Оқушылардың 
назарын фотосурет терге аударыңыз. Әрқайсысын 
қарастырып, сипаттап бе руді ұсыныңыз. «Әр 
ғаламшардың үлкендігі қандай? Пішіні? Беткі 
қабаты қандай?» Содан соң топ тарда талқылау 
жүргізіп, әр фотосуретке қай сипаттаманың 
сәйкес екенін анықтауын сұраңыз. Шешімді сынып 
ішінде талқылаңыздар. Кейбір оқушыларға энци-
клопедиялардан Жер тобындағы ғаламшарлар туралы 
толығырақ ақпарат іздеуді тапсыруға болады. Бұдан 
соң топтарға Жер тобын дағы ғаламшарлардың ортақ 
белгілерін анықтауды ұсыныңыз.  

Жауап
Бірінші сипаттама – Шолпан, екінші – Марс, үшінші 
– Жер, төртінші – Меркурий.

Алып ғаламшарлар. Фотосуреттерге назар 
аударыңыздар. Сипаттамаларын оқуды ұсы ныңыз, 
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Оқылым Оқушылар Күн жүйесінің үлгісін 
жасау кезінде үлестірмелі 
парақшаларға жазылған 
ғаламшарлар сипаттамаларын оқиды

Бағалау мүмкіндіктері   
Зерттеу жұмысы кезінде бақылау жүргізу 

жоспарын құруды сұраңыз. Зерттеу кезеңдерін, 
өлшемдердің қатынасының сақталуын, істіктердің 
ұзындығын бақылайтын бірнеше оқушыны таңдап 
алыңыз. Соңында жасалған үлгілерді оқулықтағы Күн 
жүйесінің суретімен салыстыру қажет. Жоспардың 
барлық тармағы орындалды ма деп сұраңыз. 
Мүмкін, артық нәрсе болған шығар? Талқы лаңыздар. 
Осылайша, оқушылар бақылау жоспарын құру 
дағдысын дамытады. 

Жұмыс дәптері бойынша ұсыныстар 
41-жұмыс парағы. Ғаламшарлардың топтары

Ғаламшарларды ажырат. Оқушылар ғалам-
шар атауларын тиісті топтарға жазады, ең кішкентай 
ғаламшардың атауын қызыл түспен, ең үлкен 
ғаламшардың атауын көк түспен қоршап сызып қояды. 

Жауап
Жер тобындағы ғаламшарлар: Меркурий, 
Шолпан, Жер, Марс. Алып ғаламшарлар: Юпитер, 
Сатурн, Уран, Нептун. Ең кішкентай ғаламшар – 
Меркурий, ең үлкен ғаламшар – Юпитер.

Ұқсастықтары мен айырмашылықтары. 
Оқу шылар екі топтағы ғаламшарлардың ұқсас-
тықтары мен айырмашылықтарын Эйлер-Венн диаг-
раммасына жазады.

Жауап
Ұқсастықтары: шар тәріздес, серіктері бар, Күнді 
айнала қозғалады. Айырмашылықтары: Жер 
тобындағы ғаламшар лар – өлшемдері шағын, 
массасы аз, Күнге жақын орналасқан. Алып 
ғаламшарлар – өлшемдері өте үлкен, массасы ауыр, 
Күннен алыс орналасқан. 

42-жұмыс парағы. Ғаламшарлардың 
сипаттамалары 

Сәйкестігін тап. Оқушылар ғаламшарлардың 
сипаттамалары мен атауларын сызықпен қосады. 

 Жауап
1. Жер; 2. Юпитер; 3. Сатурн; 4. Меркурий; 
5. Шолпан; 6. Марс; 7. Уран; 8.Нептун.

Қосымша тапсырмалар 
Кейбір оқушыларға қосымша әдебиетті неме-

се интернет-ресурстарды пайдалана отырып, 
ғаламшарларды басқа да сипаттамалары бойынша 
салыстыруды ұсыныңыз: ең ауыр – ең жеңіл, 
температурасы ең төмен – ең жоғары ғаламшар. 
Оқушылар ғаламшарларды түрлі белгілері бойынша 
жіктей алады. 

кейбір оқушылардан энциклопедиялардан ақпарат 
табуды сұрауға болады. Фотосуреттер бойынша 
барлық ғаламшарға ортақ белгілерді анықтауды 
ұсыныңыз. Бұдан соң оқушыларға ғалам шарлардың 
сипаттамалары жазылған және түрлі түсті сурет 
бейнеленген үлестірмелі парақ шалар таратып 
беріңіз, қай ғаламшар қай парақшада бейнеленгенін 
ойлануын сұраңыз. 

Зертте. Оқушылар топ ішіндегі жұмыстарын 
жалғастырады. Әрқайсысында ермексаз бен істіктер 
болуы керек. 
Зерттеу жұмысын жүргізуге арналған нұсқаулар
• Әр істіктің шетінен аздап сындырып алу қажет, 

олардың ұзындығы әртүрлі болып шығуы тиіс. Ғалам-
шарды Күннен алыс орналасу ретімен сәйкестендіру 
керек. 

• Ғаламшарлардың өлшемдері мен түстерін 
есепке ала отырып, ермексаздан Күн және Күн 
жүйесіндегі ғаламшарлардың бейнелерін жасау.

• Әр ғаламшарды сәйкесінше істікке бекіту. 
• Ғаламшарларды Күннің айналасына орналастыру. 

Сен білесің бе? Ғаламшарлардың орналасуы 
олардың Күннің айналасындағы қозғалысына әсер 
ете ме деп сұраңыз. Ауыр немесе жеңіл, алыс 
немесе жақын ғаламшардың қайсысын Күннің жеңіл 
басқаратыны жайлы ойларымен бөліседі. Пікірталас 
нәтижесінде оқушылар Күнге ең жақын ғаламшардың 
тез қозғалып, ал ең қашық ғаламшардың ең баяу 
қозғалатынын түсіне алады. 

Ойлан. Оқушылардың әр ғаламшар үшін неліктен 
түрлі ұзындықтағы істіктерді алға нын сұраңыз (Әр 
ғаламшар Күннен белгілі бір қашықтықта орналасқан.) 
Қойылым ұйымдастырыңыз: оқушылардың бірі – 
Күн, басқалары – Меркурий, Шолпан, Жер болсын. 
Ғаламшарлар арасындағы қашықтық масштабтарын 
көрсету үшін «Меркурийді» «Күнге» өте жақын, 
«Шол панды» сәл қашықтау, «Жерді» одан да қашық-
тау орналастырыңыз. Мұндай жағдайда Нептун 
«Меркурийден» алты футбол алаңының ұзынды-
ғына тең қашықтықта болар еді деп түсіндіріңіз. 
Оқушыларға ғаламшарлардың Күнді қалай айна-
латынын көрсетуді ұсыныңыз. Талқылау барысында 
оқушылар ғаламшарлар қозғалысы кезінде олардың 
бір-бірімен соқтығысып қалуы мүмкін емес деген 
қорытынды жасай алады. 

Тілдік құзыреттіліктерді дамыту 
Айтылым 
және 
тыңдалым

Оқушылар «Қатесін тап» тапсырма-
сында ғаламшарлардың орналасу 
тәртібін айтады; ғаламшарлардың 
ұқсас тықтары мен айырмашылықтарын 
анықтауда талқылауға қатысады, бір-
бірінің жауаптарын толық т  ырады.

Жазылым Оқушылар «Ұқсастықтары мен 
айырмашылықтары» тапсырмасында 
үлестірмелі парақшаларға ғаламшар 
атауларын жазады
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Уақытты қалай өлшейміз?
Оқу мақсаттары:
• негізгі уақыт өлшем бірліктерін ажырату; 
• ғарыштағы қашықтық пен уақыттың 

ерекшеліктерін түсіндіру;
• эксперимент жүргізу және оның нәтижелерін 

кестеге түсіру.

Тірек сөздер
сағат
минут

Оқулық:
Уақытты қалай өлшейміз? 62-63 бб.
Жұмыс дәптері:
43-жұмыс парағы. Уақыт, 45-бет

Ресурстар: 
• уақытты өлшеу туралы мәтіндері бар үлестірмелі 

парақшалар;
• тапсырмалар жазылған парақтар (топ санына 

қарай);
• таймері бар сағат (секундомер);
• А3 пішінді парақтар (топ санына қарай); 
• мәтіндер жазылған үлестірмелі парақшалар.
Интернет - ресурстар:
• ғарыштағы уақытты өлшеу туралы 

бейнематериал;
• уақытты қалай өлшеу керектігі туралы 

бейнематериал;
• ғарыштағы қашықтықты өлшеу туралы 

бейнематериал.

Сабаққа дайындық
Нақты материалды немесе қосымша әдебиетті 

пайдаланып, үлестірмелі парақшаларға ежелгі 
дүниедегі халықтардың уақытты өлшеуі туралы 
әңгімелер жазыңыздар. 

Сабаққа байланысты деректік 
материалдар 

Ежелгі заманда қашықтықты бір орыннан екінші 
орынға дейін жүруге кететін уақытпен өлшеген, 
мысалы, «айшылық жер», «қырық күншілік жер». 
Бұл өте алыс деген ұғымды білдірген.  Сондай-ақ 
бір жерден екінші жерге дейінгі қашықтықты «ат 
шаптырым жер», «тай шаптырым жер», «қозы көш 
жер», «таяқ тастам жер» мағынасында айтылатын 
өлшемдермен анықтаған. 

Ғарыштағы қашықтықты өлшеуге келетін бол-
сақ, жиырмасыншы ғасырдың екінші жартысында 
ғарыштағы дыбыс пен жарықтың таралу жылдамдығы 

тұрақты шама деген тұжырымға негізделген ерекше 
әдіс пайда болды. Жерден айға дейінгі қашықтық 
үш метрге дейін дәлдікпен өлшенді. Айдың бетіне 
жарық шағылыстырғыштар орнатылды, оларға 
Жерден шоғырланған лазер сәулесі бағытталды. Ол 
шағылысып, кері қайтты. Сол жаққа және кері қарай 
кеткен уақытты өлшей отырып, қашықтық анықталды. 

Кіріспе тапсырма. Сұраңыз: «Сендер басқа 
қалаға бардыңдар ма? Кімге? Басқа қалада кімге 
баруға болады? (Достарға, туыстарға.) Бұл сапарға 
әдетте қанша уақыт кетеді? Сапарға қанша уақыт 
жұмсалғанын қалай білдіңдер? (Күнтізбе, сағат 
бойынша.) Басқа қалаға дейінгі қашықтықты білуге 
бола ма? (Картадан қарау, энциклопедиядан оқу.)

Уақыттың өлшем бірліктері. Адамзат әлі 
сағатты ойлап таппаған ежелгі заманға ойша сапар 
жасауды ұсыныңыз. «Ол кезде уақытты қалай 
өлшейтін?» Оқушыларға халықтардың бірінің 
уақыт өлшеу әдістерін сипаттайтын үлестірмелі 
парақшаларды таратып беріңіз (әр топқа бір-
бірден). Шағын қойылым ұйымдастырыңыз. Мысалы, 
бір топ керуеннің шөл даладағы саяхаты туралы 
(уақыт күндермен есептеледі), екінші топ  көшпелі 
халықтардың уақытты ай фазаларымен өлшегені 
туралы, т.б. айта алады. 

Егер әртүрлі халықтардың өкілдері кездесе 
қалса, олар саяхатқа қанша уақыт кететінін бір-
біріне түсіндіре алар ма еді деп сұраңыз. (Жоқ.) 
Сол үшін де адамдар уақытты бірдей бірліктермен 
өлшей бастады: минут, сағат, тәулік, жыл. 
Суретке назар аудартыңыз. Сұраңыз: «Мұнда не 
бейнеленген? Жыл қандай кіші бөліктерге бөлінеді? 
Ай? Апта? Күн? Сағат?» Математика пәнінен бір 
сағатта 60 минут, бір тәулікте 24 сағат бар екенін 
балалардың есіне салыңыз. Кейбір оқушыларға 
уақыт аралығының өзара байланысын көрсететін 
сұлба құруды тапсырыңыз. Олардың қай уақыт 
аралықтарын салыстыруы қажет екенін алдын ала 
анықтап алыңыздар. Мысалы, минут, сағат, апта, жыл. 

Ойлан. Аптаның неліктен жеті күннен тұратыны 
туралы пікір бөлісуді сұраңыз. Болжамдарын 
тыңдаңыз. Қазақша күн атаулары туралы ойларын 
тыңдаңыз. Өздерінің әр апта күні не істейтіні туралы 
әңгімелеп берулерін сұраңыз. Апта атауларына 
байланысты мәлімет беруге болады. 

Сен білесің бе? Қазақ халқы аптаның әр күнінің 
қасиетін біліп, оны есептеуді «күн санау» деп атаған. 
Күн санау – ертеден келе жатқан халық есебі. Жеті 
күн атаулары: бүгін, ертең, бүрсігүні, арғы күн, ауыр 
күн, соңғы күн, азына немесе дүйсенбі, сейсенбі, 
сәрсенбі (сәтті күн), бейсенбі, жұма (қасиетті күн), 
сенбі, жексенбі, т.с.с. Парсы тіліндегі «шамбе» сөзі 
күн  дегенді білдіретінін айтыңыз. 

Зертте. Оқушыларды қабілетіне қарай 
топтарға біріктіріңіз. Қабілеті жоғарылау оқушылар 
екі топқа, қалған оқушылар екі топқа бірігеді. Әр 
топқа секундомер беру керек.
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Оқылым «Уақыттың өлшем бірліктері» 
тапсырмасын орындауда оқушылар 
сұрақтарды оқиды

Сөздік қор Бұл сабақтағы тірек сөздер – 
«сағат», «минут». Оқушыларға 
уақыттың осы аралықтарының 
арасындағы өзара байланысты 
анықтауды ұсыныңыз

Бағалау мүмкіндіктері 
Зерттеу жұмысы барысында оқушылар уа-

қыт аралығын минуттармен өлшеп, тәжірибе 
мәліметтерін қойын дәптеріне жазады. Нәтижелерді 
кесте түрінде жазуды ұсыныңыз: бір бағанға уақыт, 
екінші бағанға іс-әрекетті жазады. Іс-әрекеттің 
кейбір түрін шартты белгі немесе сурет түрінде 
жазуды ұсынуға болады. Осылайша оқушылар 
тәжірибе жүргізу және оның нәтижелерін 
кесте түрінде жазу дағдысын дамытады. Жұмыс 
барысында оқушылардың уақыт тың басталуын қалай 
белгілейтінін, қандай іс-әрекеттерді таңдайтынын 
бақылаңыз. Оқушылар алдына өздері орындай 
алатын міндеттерді қоюы керек. 

Жұмыс дәптері бойынша ұсыныстар 

43-жұмыс парағы. Уақыт
Ойлан, тап! Оқушылар дөңгелектерге 

жазылмай қалған уақыт өлшем бірліктерін жазады. 
Кейбір оқушыларға осы сөздерді пайдаланып, 
сөйлем құрастыруды тапсыруға болады. 

Жауап
Ай, сағат.
Мысалы, «Бір аптада жеті күн бар. Бір жылда он 
екі ай бар».

Қосымша тапсырмалар 
Кейбір оқушыларға адамның уақытты өлшеуді 

қалай үйренгендігі туралы кішкентай балаларға 
арналған бояу кітапшасын жасауын сұраңыз. Ол 
комикстер немесе энциклопедия түрінде болуы 
мүмкін. 

Сандық білім беру ресурсы
«Уақытты қалай өлшеуге болады?» сандық 

білім беру ресурсы http://der.nis.edu.kz сайтында 
орналасқан. Осы сілтеме және ресурс атауы 
бойынша ақпаратқа қол жеткізе аласыз. Сандық 
білім беру ресурсы ұсыныс ретінде беріледі. Оны 
қосымша тапсырма немесе оқушылардың өзіндік 
жұмысы ретінде қолдануыңызға болады.

Үшінші және төртінші топ қарапайым 
тапсырмалар жазылған үлестірмелі парақшалар 
жинақтарын алады (мысалы, қолды жуу, өз 
партасынан есікке дейін бару, бес рет отырып-тұру, 
«а» әрпін жазу).
Зерттеу жұмысын  жүргізуге арналған нұсқаулар

Алғашқы екі топ үшін
• 1 минут ішінде не істеуге болатынын талқылайды.
• Болжамдарын қойын дәптеріне жазып алады. 
• Оларды секундомер көмегімен тексереді. 
• Қай болжамның расталғанын қойын дәптерге 

белгілейді. 
Қалған екі топ үшін
• Үлестірмелі парақшада жазылған әрбір әрекетті 

жасап үлгеруге кететін уақытты өлшейді.
• Қойын дәптерге жазып алады.
• Нәтижелерін талқылайды.  

Уақытты өлшеу. Оқушылардан бірінші 
суретті сипаттап беруді сұраңыз: «Бұл жылдың қай 
мезгілі? (Қыс.) Мұны қалай түсінуге болады? (Киімге, 
табиғатқа қарап.) Тәуліктің қай мезгілі? (Күндіз.) 
Оны қалай білуге болады? (Айнала жарық.) Осы 
белгілерге қарап ғарыштағы уақытты білуге бола 
ма? (Жоқ, болмайды, себебі ғарышта күн үнемі 
жарқырап тұрады.)

Арақашықтықты өлшеу. Оқушыларға 
екі су рет ті салыстыруды ұсыныңыз. Сұраңыз: 
«Қалаға дейінгі қашықтық қандай? (10 км). Мұны 
қалай түсіндіңдер? (Жол сілтеуші бағаннан.) 
Айға дейін гі қашықтық қандай? (Белгісіз.) Жерде 
қашық тықты қалай өлшеуге болады? (Сызғышты, 
өлшеуіш орамтаспаны пайдаланып.) Ғаламшарлар 
арасындағы арақашықтықты осылай өлшеуге бола 
ма? (Жоқ.) Неліктен?». Оқушылар ғарыштағы 
қашықтықтар тым үлкен екені, сондықтан оларды 
басқа өлшем бірліктерінің көмегімен өлшейтіні 
туралы қорытындыға келе алады.

 Тілдік құзыреттіліктерді дамыту 

Айтылым
және
тыңдалым

«Уақытты өлшеу», «Уақыттың 
өлшем бірліктері» тапсырмаларын 
орындау барысында оқушылар 
мұғалімнің сұрақтарына жауап 
беріп, көрініс қояды, түрлі уақыт 
аралықтарының өзара байланысын 
талқылайды, Жердегі және 
ғарыштағы қашықтық пен уақытты 
өлшеу мүмкіндіктерін талдайды

Жазылым Жұмыс дәптеріндегі «Ойлан, тап!» 
тапсырмасын орындау барысында 
оқушылар бос орынға уақыттың 
тиісті өлшем бірліктерін жазады

675-сабақ
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Қосымша тапсырмалар 
«Жұмбақ» ойыны. Қосымша ресурстарды 

пайдалана отырып, Күн жүйесіндегі ғаламшарлар 
туралы жұмбақтарды табыңыз. Оқушыларды 
бірнеше шағын топқа бөліңіз. Бірінші топқа бір 
жұмбақты беріңіз. Олар жұмбақтың шешуін тауып, 
жауабын параққа жазады, содан соң жұмбақты 
өзгертіп, осы сөзді екінші топқа жасырады. Түбірлес 
сөздер пайдаланылмауы керек. Топтардың 
барлығы жауаптарын жазып болған соң, дұрыс 
жауапты көрсетіп, оқушылардың жазғандарымен  
салыстыруға болады. 

Оқу нәтижелерін бақылау 
«Жер және ғарыш» бөлімін зерделеу барысында 
оқушылар:
• Жер мен Күннің арасында қандай байланыс бар 

екенін;
• Жердің табиғи серігі қалай аталатынын;
• Күн жүйесіндегі ғаламшарлардың орналасу ретін; 
• Күн жүйесіндегі ғаламшарлардың негізгі 

сипаттамаларын; 
• уақыттың негізгі өлшем бірліктерін;
• ғарыштағы қашықтық пен уақыттың ерекшеліктерін 

білді және түсінді. 

Біз не үйрендік? 
1. Күн Жерді … қамтамасыз етеді. 
б) жылумен
2. Күнге жақын орналасқан ғаламшардың бірі - ...
б) Шолпан
3. Уақытты … өлшеуге болады.
в) секундпен 

5-тарау. Жер және ғарыш



696-тарау. Күш және қозғалыс

Күш және қозғалыс66
Тарау мақсаттары 
Бұл тарауды оқып-үйрену барысында  оқушылар:
• қай заттың немесе нысанның жылдамдығы 

жоғары екенін; 
• жылдамдығы әртүрлі денелердің қозғалысына 

қандай мысалдар келтіруге болатынын;
• күш әсерінің белгілерін; 
• қозғалыс туындататын күштерді қалай зерттеуге 

болатынын; 
• массаны анықтауға арналған құралдарды қалай 

таңдап, пайдаланатынын;
• массаның өлшем бірліктерін біледі, түсінеді.

Қосымша әдебиеттер  
• Академия занимательных наук. Формула 

расчёта скорости. https://www.youtube.com/
watch?v=rTJo7jTQYQM 

• Все о силе. http://www.translatorscafe.com/cafe/RU/
units-converter/force/c/ 

• Масса. Измерение на весах. http://www.nado5.
ru/e-book/massa-tela-izmerenie-massy 

• Интересные факты о скорости. http://www.porjati.
ru/it-is-interesting/38133-fakty-o-skorostyah.html 

 

Ойланып көр 
• Жылдамдық дегеніміз не? 
 Дененің белгілі бір уақыт ішінде қанша жол жүріп 

өткендігін көрсететін шама. 
• Заттың массасын қалай өлшеуге болады? 
 Заттың массасын өлшеу үшін оның массасын 

эталонмен немесе масса бірлігі ретінде таңдап 
алынған өлшемнің массасымен салыстыру қажет.

• Заттың қозғалуына не әсер етеді?
 Жел, адам, жануарлар, су, т.б. 
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Сабаққа қатысты ескертулер 
Кіріспе тапсырма. Оқушылардан олардың 

нені жылдам, нені баяу істей алатынын сұраңыз 
(мыса лы, жүгіру, көлікпен жүру, ойлау, тамақ ішу, 
т.б.). Сұраңыз: «Зат қозғалғанда, оған не болады? 
(Бір орыннан екінші орынға ауысады.)  Зат қозғала 
бастауы үшін не істеу керек? (Күшпен әсер ету қажет, 
итеру немесе тарту.)» Оқушылар жауап беруге 
қиналса, мысал келтіріңіз: шана сырғанайды, доп 
домалайды. Оқушыларды топтарға бөліп, үлестірме 
 қағаздарды бөліктерге орналастыруын сұ ра ңыз. 
Үлестірме қағаздарда денелердің қозғалыстағы 
және тыныштықтағы күйлері бейнеленген. Үстел 
үстінде ойын алаңы бар. Оқушылар топ ішінде 
талқылаудан соң өз үлестірме қағаздарын тиісті 
бөліктерге орналастырады. Соңында барлық топтың 
нәтижелерін салыстыру керек. Сұраңыз: «Екінші 
және үшінші бөліктегі нысандардың қозғалысы 
несімен ерекшеленеді? (Тура бағытта және тура 
бағытта емес.) Траектория дегеніміз не? (Дене 
қозғалып келе жатқан сызық бойы.) Траекториялар 
қандай болады? (Түзу сызықты, қисық сызықты.)» 

Жылдамдық. Негеш пен Эврика Астанадан 
Орал қаласында тұратын достарына қонаққа 
баруға жиналғанын айтыңыз. Фотосуреттерге назар 
аудартыңыз. Олардың қандай көлікпен тезірек 
жете алатынын сұраңыз (Ұшақпен.) Неліктен? 
(Ұшақ жылдам қозғалады.) «Жылдам қозғалады» 
дегенді қалай түсінесіңдер? (Ұшақ басқа көлікпен 
салыстырғанда бір сағатта көбірек қашықтықты 
өтеді. Немесе ұшақ жолға азырақ уақыт жұмсайды.) 
Суретте бейнеленген көліктердің қайсысымен 
жүруге ұзағырақ уақыт кетеді? (Велосипедпен.) 
Неліктен? (Бір сағатта ол басқа көлік түрлерімен 
салыстырғанда өте аз жолды жүріп өтеді.) 
Нәтижесінде оқушылар «нысан бір сағатта неғұрлым 
көп жол жүріп өтсе, соғұрлым оның жылдамдығы 
үлкен» деген қорытындыға келеді.

Рекордтар. Оқушыларға даланы мекендейтін 
жануарларды қарастыруды ұсыныңыз. Сурет терде 
қандай жануарлардың бейнеленгенін сұраңыз 
(дала тасбақасы, қоян, кірпі, киік). «Жануарлардың 
қайсысы жылдам жүгіре алады? (Қоян және киік.) 
Бәрінен жылдам жүгіретін қай жануар? (Киік.) Ең 
баяу қозғалатын жануар? (Тасбақа.) Бұл сұрақтарға 
нақтырақ жауап беруге бола ма? (Жоқ.) Нақты 
жауап беру үшін нені білу қажет? (Жылдамдықты.)» 
Оқушылардың түсінуін тереңдету үшін 
жануарлардың шамамен жылдамдығын беруге 
болады. (бір сағатта киік 70-80 км, қоян - 50 км, 
тасбақа - 1 км, кірпі - 10 км арақашықтық өтеді). 

Зертте. Оқушыларды төрт топқа бөліңіз. 
Зерт теуді спорт залында немесе мектеп алаңында 
өткізген дұрыс. 
Зерттеу жұмысын жүргізуге арналған нұсқаулар 

Жылдамдықты қалай 
өлшейміз? 
Оқу мақсаттары:
• түрлі денелердің әртүрлі жылдамдықпен 

қозғалуына мысал келтіру;
• жылдамдықты түсіндіруде сапалық 

сипаттамаларын қолдану (жылдам, баяу);

Тірек сөздер
жылдамдық
жол

Оқулық:
Жылдамдықты қалай өлшейміз? 66-67-бб.
Жұмыс дәптері:
44-жұмыс парағы. Қайсысы жылдам? 46-бет.
45-жұмыс парағы. Жылдамдық, 47-бет.
Ресурстар: 
• ойын алаңы;
• қозғалатын заттар бейнеленген суреттер;
• зерттеу жұмысына қатысты нұсқаулықтар 

жазылған парақтар;
• энциклопедиялар;
• секундомер;
• өлшегіш орамтаспа.
Интернет-ресурс:
• қабылан туралы бейнематериал.

Сабаққа дайындық
Қозғалыстағы және қозғалмай тұрған түрлі 

денелер бейнеленген үлестірме қағаздар дайын-
даңыз. Ойын алаңын жасаңыз: А1 пішінді парақты үш 
бөлікке бөліңіз. Әрқайсысына «зат қозғалмайды», 
«зат түзу бағытта қозғалады», «зат түзу бағытта 
қозғалмайды» деп жазыңыз. Үлгі ретінде әр бөлікке 
бір сурет жапсырып қоюға болады. 

Сабаққа байланысты деректік 
материалдар 

Жылдамдық – дененің белгілі бір уақыт 
бірлігінде қанша жол жүргенін көрсететін физикалық 
шама. Ол арнайы құрылғы – спидометрмен өлшенеді, 
оны 1916 жылы Никола Тесла ойлап тапқан. Өлшем 
бірліктері: секундына метр (м/с), сағатына километр 
(км/сағ), т.б. Бірқалыпты қозғалыстың жылдамдығын 
есептеп шығару үшін жүріп өткен жолды уақытқа 
бөлу қажет. 

Ең жүйрік жануар – қабылан. Ол сағатына 110 км-
ге дейін жылдамдықпен жүгіре алады. Шөл далада, 
саваннада мекендейді. Кеміргіштермен, құстармен 
қоректенеді. 
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711-сабақ 

Алғашқы екі топ үшін
• Қашықтықты өлшеңіз.
• Әр топтағы оқушылар қашықтықты кезек-кезек 

жүгіріп өтуі тиіс. 
• Бір оқушы әрбір қатысушының жұмсаған уақытын 

секундомер көмегімен есептеп тұрады. 
• Нәтижелерді қойын дәптерге жазып алып, 

нәтижелерін салыстырады.
Қалған екі топ үшін 
• Бірдей уақытты белгілеп алыңыз, мысалы,  

10 секунд. 
• Топтағы әр оқушы осы уақыт ішінде қашықтықты 

жүгіріп өтуі тиіс.
• Өлшеуіш орамтаспаның көмегімен кімнің қанша 

жүгіріп өткенін өлшеңіз.
Оқушылар аз уақыт ішінде неғұрлым ұзақтау 

жол жүгіріп өтсе, демек жылдамдық соғұрлым 
жоғары. 

Сен білесің бе?  Оқушыларға ең жүйрік жануар 
– қабыланмен танысуды ұсыныңыз. Фотосуреттерді 
немесе бейнематериалды қараңыздар. Сұраңыз: 
«Бұл жануардың қайда мекендейтінін білесіңдер 
ме? Қабылан қандай жануарларды аулайды? Басқа 
қандай жүйрік жануарларды білесіңдер? (киік, 
арыстан, жылқы, қасқыр, түлкі, ит)». Қабылан бір 
орнынан бірден жылдамдық алып жүгіретінін, бірақ 
мұндай жоғары жылдамдықпен ұзақ уақыт бойы 
жүгіре алмайтынын айтыңыз. 

Ойлан. Оқушылар жеңіл атлеттердің киімін 
көріп пе екен? Олардың киімі күнделікті киімінен 
ерекшелене ме? Несімен? Неліктен? (Жылдамдықты 
арттыру үшін.) Суретке назар аударыңыздар. 
Спортшы бұдан да жылдамырақ жүгіре алуы үшін 
оның киімінде нені өзгертуге болатынын сұраңыз.
(Киім адамның денесіне шақ әрі ыңғайлы, аяқ 
киімінің табаны бұдырлы болғаны дұрыс.)

 Тілдік құзыреттіліктерді дамыту
Айтылым және 
тыңдалым 

Оқушылар «Зертте» айдары 
бойынша жұмыс істеу барысында 
пікірлерін айтып, сұрақтарға 
жауап береді

Жазылым «Қайсысы жылдам?» тапсырмасын 
орындау кезінде оқушылар 
қорытындыларды жазып алады

Сөздік қор Бұл сабақта оқытылатын тірек 
сөздер «жылдамдық», «жол». 
Топ ішінде осы сөздермен барын-
ша көп тіркестер құрастыруды 
ұсыныңыз

Бағалау мүмкіндіктері 
Зерттеу жұмысы барысында оқушылар жыл-

дамдықтың шамасы жүріп өткен қашықтық пен 
жұмсалған уақытқа тәуелді болатынын түсіне алады. 

Жылдамдықтың нені көрсететінін сұраңыз. 
(Белгілі бір уақыт бірлігінде жүріп өткен жолды.) 
Сыныптағы оқушылардың қайсысының жылдамдығы 
ең жоғары екенін қалай анықтауға болады? 
(Жүгіріп өткен жолын немесе жұмсаған уақытын 
салыстыру.) Зерттеу нәтижесінде оқушылар уақыт 
пен қашықтықты өлшеуді үйренеді, жүріп өткен жол 
мен жұмсалған уақыттың қозғалыс жылдамдығына 
тәуелділігін біледі. 

Жұмыс дәптері бойынша ұсыныстар
44-жұмыс парағы. Қайсысы жылдам? 

Қайсысы жылдам, қайсысы баяу қозғалады? 
Оқушылар жылдам жүгіре алмайтын жануарларды 
бояйды. Содан соң бәрінен жылдам жүгіретін 
жануарды қоршап сызады. 

Жауап
Тасбақа мен жұлдызқұрт тез қозғала алмайды. 
Қабыланды қоршап сызады.

Шатасқан әріптер. Оқушылар сөздердегі 
әріп тердің орнын ауыстырып, дұрыс сөйлемді 
жазады. 

Жауап
Қыран – ең жылдам ұшатын құс.

45-жұмыс парағы. Жылдамдық
Дұрысын тап! Оқушылар бос жолдарға 

жануарлардың атауларын жазуы керек.

Жауап
Тасбақа (90 мин), кірпі (30 мин), жылқы (10 мин), 
қабылан (5 мин). Қабылан – ең жылдам. Тасбақа – 
ең баяу.

Диаграмма. Диаграммада жылдамдық мән-
дерін азаю ретіне қарай сәйкес бағандарға жазады.

Жауап
Қабылан, жылқы, сарышұнақ, ұлу.

Қосымша тапсырма 
Кейбір оқушыларға энциклопедияларды 

пайда ланып, еліміздегі жануарлардың қайсысының 
жылдамдығы жоғары екенін анықтауды ұсыныңыз. 

Жауап 
Киік, құлан, жылқы, қасқыр

Сандық білім беру ресурсы
«Жылдамдықты өлшеу» сандық білім беру 

ресурсы http://der.nis.edu.kz  сайтында орналасқан.



жіберуі мүмкін.)» Тақтаға «жылдамдықтың өзгеруі», 
«бағыттың өзгеруі» деп жазыңыз. «Денеде бұл 
өзгерістер қашан болады? (Денеге сырттан әсер 
болған кезде.) Денеге ненің көмегімен әсер 
етеді? (Күштің көмегімен.)» Денеге үлкен күшпен 
әсер еткен кезде жылдамдық пен бағыт қатты 
өзгереді. Оқушыларға күштің әсер етуінен кейін 
жылдамдықтың өзгеруі туралы мысалдар ойлап 
табуды ұсыныңыз. (Шана қозғалыссыз тұр. Оның 
жылдамдығы нөлге тең. Әсер еткен соң шана 
сырғанай бастады, оның жылдамдығы пайда болды.)

Зертте. Оқушыларды төрт топқа бөліңіз. 
Нұсқаулық беріп, ықтимал нәтижені жазып алуды 
немесе суретін салуды ұсыныңыз. 

Зерттеу жұмысын жүргізу бойынша нұсқаулық
Алғашқы екі топ үшін
• Допты үстел үстімен баяу домалату.
• Үстел ортасына жеткенде, допты басқа бағытқа 

қолмен итеріп жіберу.
• Қозғалыстың қалай өзгергенін бақылау.
• Допты қарама-қарсы бағытқа қолмен итеріп 

жіберу.
• Қозғалыстың қалай өзгергенін бақылау.
• Нәтижелерді қойын дәптеріне жазып алу. 

Салыстыру.
Қалған екі топ үшін
• Үстелдің үстіне сызғышты қою, оны бір шетінен 

итеру. 
• Сызғыштың қалай қозғалатынын бақылау. 
• Үстелдің үстіне сызғышты қою, оны орта шенінен 

итеру. 
• Сызғыштың қалай қозғалатынын бақылау.
• Траекторияларды қойын дәптеріне сызу. 

Салыстыру.  
Оқушылар күш әсерінің нәтижесі оның бағыты 

мен түсу орнына байланысты деген қорытындыға 
келуі керек. 

Күш әсерінің нәтижесі. Оқушыларға тағы да 
ермексазбен жұмысты ұсыныңыз. Ермексаздың несі 
өзгеретінін сұраңыз. (Пішіні.) Пішін қашан өзгерді? 
(Қолдың күші әсер еткенде.) Резеңкені созып, ненің 
өзгергенін сұраңыз. (Өлшем.) Оқушылар күштің 
әсерінен зат немесе нысан пішіні мен өлшемін 
өзгертуі мүмкін деген қорытынды жасауы керек. 

Әр суреттегі заттарда қандай өзгеріс бол-
ғанын сұраңыз. (Пішіннің, өлшемнің, бағыттың және 
жылдамдықтың өзгеруі.) Жұп ішінде әр нұсқаға өз 
мысалын ойлап табуын сұраңыз. 

Шалқан. Оқушылардың есіне «Шалқан» ерте-
гісін салыңыз. Көрініс түрінде қоюды ұсыныңыз. 
Сұраңыз: «Неліктен атасы жалғыз өзі шалқанды 
тартып шығара алмады? Шалқанды қашан тартып 
шығара алды? (Барлығы бірге тартқан кезде.) Бұл 
кезде не өзгерді? (Күш көбейді.) Бұл ертегіде күштің 
қандай қасиеті көрінеді? (Күшті біріктіруге болады.) 

Күшті қалай өлшейміз?
Оқу мақсаттары:
• қозғалыс тудыратын күштерді зерттеу;
• эксперименттің басты белгілерін анықтау 

(мақсат, болжам, ресурстар, жоспар, мерзім, 
нәтиже).

Тірек сөз
күш

Оқулық:
Күшті қалай өлшейміз? 68-69-бб.
Жұмыс дәптері:
46-жұмыс парағы. Күштің әсері, 48-б.
47-жұмыс парағы. Күшті зерттеп көрейік, 49-б. 

Ресурстар: 
• жануарлар туралы энциклопедиялар;
• ермексаз;
• жалпақ резеңке таспа немесе серіппе (парта 

санына қарай);
• доп (кішкентай);
• су құйылған пластикалық құтылар (екі литрлік).

Сабаққа байланысты деректік 
материалдар 

Күш – денелердің бір-біріне әсерін сипат-
тайтын физикалық шама. Сол әсердің нәтижесінде 
дененің жылдамдығы өзгереді. Демек, күшті 
қозғалыс жылдамдығының өзгеру себебі ретінде 
қарастыруға болады. 

Денеге күш әсерінің төрт белгісі бар – дене 
жылдамдығының, қозғалыс бағытының, пішіннің, 
өлшемнің өзгеруі.
Сабаққа қатысты ескертулер 

Кіріспе тапсырма. Сұраңыз: «Сендерді күш-
ті деп айтуға бола ма? Қолдарыңда күш бар ма?» 
Ермексаздан жасалған текшені шарға айналдыруды  
ұсыныңыз. Оқу шылардың назарын ермексаз піші-
нінің бас тапқыда қандай болғанына, оған әсер 
еткеннен кейін қандай пішінге түскеніне аударыңыз. 
(Алғашында текше болған, кейін шарға айналды – 
пішіні өзгерді.) «Ағаш (немесе пластмасса) текшемен 
осылай жасай аламыз ба? Неліктен?» 

Аулада. Суретке назар аударыңыздар. «Адам-
дар мен жануарлар заттарға немесе нысандарға 
қалай әсер ете алады? (Итереді және тартады.) 
Суретте заттарды кім итеріп жатыр? Кім тартып 
жатыр? Иттің иесі оның әсерінен нені өзгертті? 
(Қозғалыс бағытын.) Жерде жатқан допты тепті. 
Не өзгерді? (Жылдамдық.) Футболшылар допты 
тепкенде неліктен ол қақпаға түсе бермейді? 
(Допты қарсыластар ұстап алып, бағытын өзгертіп 
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Оқушыларға бірнеше адамның күшін біріктіру қажет 
болған сәттер туралы өмірден мысалдар келтіруін 
сұраңыз. (Ауыр шкафты көтеру үшін, автомобильді 
қозғау үшін.) 

Сен білесің бе? Қандай адамды күшті деп 
айтуға болатынын сұраңыз. Спорттың қай түрінде 
ең күшті спортшылар бар? Болжамдарды тыңдаңыз. 
Ауыр атлеттердің өздерінен бірнеше есе ауыр 
штанганы көтеретінін еске салыңыз. «Жануарлар 
әлемінде бәрінен асқан ауыр атлет деп нені айтуға 
болады?» Болжамдарды тыңдаңыз. Құмырсқаның 
өзінен 50 есе ауыр жүкті, піл бір жарым есе, горилла 
төрт есе ауыр жүкті көтере алатынын айтып беріңіз. 
Немесе кейбір оқушыларға энциклопедиялардан 
күшті жануарлар туралы ақпарат табуды ұсыныңыз. 

Ойлан. Адам мен жануардан басқа ненің 
заттарды итеріп немесе тарта алатынын сұраңыз. 
Табиғат құбылыстары затты орнынан қозғай ала ма? 
(Жел, ағын су.) Оқушылар жауап беруге қиналса, 
суреттерді көрсетіңіз (жіпке ілінген киімдер 
желбіреп тұр, зырылдауық ойыншық желмен айналып 
тұр, желдиірмен қалақтары желдің әсерінен айналып 
тұр, қайық тау өзенінің ағысымен жүзіп келеді.)

 Тілдік құзыреттіліктерді дамыту
Айтылым 
және 
тыңдалым

«Аулада» тапсырмасын 
орындаған кезде оқушылар 
мұғалімнің сұрақтарын тыңдайды. 
«Күштердің әсері» тапсырмасын 
орындағанда оқушылар 
қорытынды жасай алады 

Жазылым «Траекторияның өзгеруі» 
тапсырмасын орындағанда 
оқушылар қорытындыларды 
жазып алады

Оқылым «Ойлан» айдары бойынша 
жұмыс істегенде оқушылар 
энциклопедияларды оқиды

Сөздік қор Оқушыларға түрлі сын есімдерді 
ұсыныңыз, мысалы сұлу, қорқы-
нышты, жылдам. Олар «күш» 
сөзімен қай сын есімнің тіркесе 
алатынын анықтауы керек

Бағалау мүмкіндіктері   
Зерттеу жұмысының алдында бұл тәжірибенің 

не үшін қажет екені, нәтиженің қандай болатыны 
туралы болжамдарымен бөлісуін сұраңыз. «Доптың 
жылдамдығы өзгере ме? Бұл бірінші байқап көргенде 
қалай жүзеге асады? Екіншіде ше?»  деп сұраңыз. 
«Тәжірибе өткізіп болған соң, нәтижелер болжамға 
сай болды ма?» деп сұрақ қойыңыз. «Сызғыш 
бірінші жағдайда қандай траектория бойынша 
қозғалды? (Шеңбер бойымен.) Екінші жағдайда? 

(Түзу.) Траектория күштің түсу нүктесіне тәуелді 
бола ма екен? (Иә, тәуелді.)» Осылайша оқушылар 
бақылаудың басты белгілерін анықтау дағдысын  
дамытады (мақсат, нысан, жоспар, мерзім, нәтиже). 

Жұмыс дәптері бойынша ұсыныстар 
46-жұмыс парағы. Күштің әсері

Итеру – тарту. Оқушылар заттарды итер ген-
дерді қоршап сызып, тартқандарды бояйды. 

Жауап
Қоршау: адам шабаданды итеріп келеді, қол арба 
итерген әйел, анасы әткеншектегі баланы тербетіп 
отыр, екі ер адам мәшинені итеріп жатыр. 

Бояу: ит иесін тартып келеді, бала ойыншық 
мәшинені сүйретіп келеді, екі бала тұтқадан ұстап, 
есікті ашып жатыр. 

 Траекторияның өзгеруі. Оқушылар тәжірибе 
нәтижелерін жазып алып, салыстырады. 

Жауап
Сызғышты ортасынан итерсе, ол алға қарай түзу сызық 
бойымен жылжиды, траектория – түзу сызық. Егер 
сызғышты бір шетінен итерсе, ол шеңбер бойымен 
жылжиды, траектория – доға. Қорытынды: күш 
әсерінің нәтижесі ретіндегі қозғалыс траекториясы 
күштің түсу орнына тәуелді. 

47-жұмыс парағы. Күшті зерттеп көрейік
Күштердің әсері. Оқушылар суреттер мен 

күш әсерінің нәтижелерін сызықпен қосады, бір 
сурет салады.  

Жауап
Мөлшерінің  өзгеруі: батутта секіріп жатқан бала. 
Пішіннің өзгеруі: құмырашы, балалар ермексаз 
илеп отыр. Жылдамдықтың өзгеруі: теннисші 
ракеткамен ұрған доп ұшып барады, спортшы қыз 
садақ атып тұр. Бағыттың өзгеруі: баскетболшы 
допты себетке бағыттады.

Қосымша тапсырмалар 
Кейбір оқушыларға зерттеу жүргізуді ұсыныңыз: 

су құйылған пластикалық құтыларды беріңіз, келесі 
әрекеттерді жасауын сұраңыз: 
• бір қолмен құтылар салынған сөмкені көтеру;
• сөмкедегі құты санын санау;
• екі оқушы құтылар салынған сөмкені көтеру;
• сөмкедегі құты санын санау;
• нәтижені қойын дәптеріне жазып алу. 
• Салыстыру. «Қай кезде көбірек құты көтере 

алды? Неліктен?» деп сұраңыз (екі бала қосылып 
көтергенде, көбірек құты көтерді, себебі бұл 
кезде көп күшпен әсер етті).

2-сабақ 
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Массаны қалай өлшейміз?
Оқу мақсаттары:
•    массаны анықтауға арналған құралдарды 

таңдау және пайдалану;
•    бақылау нәтижелерін шартты белгілердің 

көмегімен белгілей білу.

Тірек сөздер
масса
таразы

Оқулық:
Массаны қалай өлшейміз? 70-71 бб.
Жұмыс дәптері:
48-жұмыс парағы. Өлшеу құралдарын тап, 50-бет.
49-жұмыс парағы. Таразы кімдерге қажет? 51-бет.

Ресурстар: 
• таразы жинақтары: иінтіректі (рычажные весы), 

электронды, серіппелі (немесе фотосуреттермен 
ауыстыру);

• кіртас жинақтары; 
• кір жаятын жіп кесінділері, картоннан жасалған 

нұсқар белгілер, шкалалар, киім ілгіштер (топ 
санына қарай);

• екі пластикалық стақан (топ санына қарай);
• целлофан қалталар. 

Сабаққа дайындық
Картонға жарты шеңбер түрінде шкалаларды 

белгілеңіз, бөліктерді нөмірлеңіз. «Зертте» айда-
рында сипатталған таразының екі түрін дайындаңыз. 

Сабаққа байланысты деректік 
материалдар 

Таразы – көне өлшеу құралы. Олар сауданың, 
өндіріс пен ғылымның дамуына қарай пайда болып, 
жетілдіріліп отырды. Иінтіректі таразы Ежелгі 
Вавилон мен Ежелгі Мысырда пайдаланылған. 

Бір килограмға тең масса бірлігінің эталоны 
платина мен иридий қорытпасынан дайындалған. Ол 
1889 жылдан бері Францияның Севр қаласындағы 
Халықаралық өлшемдер мен таразылар палатасында 
сақтаулы. Таразылар иінтіректі, серіппелі және элект-
ронды болып бөлінеді. 

Иінтіректі таразы дене массасын таразы 
тастарының массасымен салыстыру принципімен 
жұмыс істейді. Оның бірқатар кемшіліктері бар: тез 
кірленеді, шағын үлестерді өлшегенде кішкентай 
таразы тастарын пайдалану қажет, өлшеу жұмысы 
тым көп уақыт алады. 

Серіппелі таразы (безбен) шкалалар белгіленген 
корпусқа орнатылатын тым қатты серіппе түрінде 
жасалады. Оған нұсқар белгі бекітіледі. Ауырлық 
күшінің әсерімен серіппе созылады. Нұсқар белгінің 

көрсеткен өлшемінің негізінде өлшенетін жүктің 
массасын білуге болады. 

Электронды таразының артықшылығы – өлшеудің 
жоғары дәлдігі мен жылдамдығы, ақпараттың таблода 
көрініп тұруы, компьютерге қосылу мүмкіндігі. 

Сабаққа байланысты ескертулер  
Кіріспе тапсырма. «Дүкенде» рөлдік ойынын 

ойнаңыздар. Бір оқушы сатып алушының, екінші 
оқушы сатушының рөлін ойнайды. Дүкенде таразы 
жоқ деп хабарлаңыз. Оқушы алдымен жеке-
жеке сатылатын тауар алады (шоколад, қалбыр). 
«Шоколадтың салмағы қандай? Оны қалай білуге 
болады? (Таразыға тарту немесе заттаңбадағы 
массаны қарау.) Шоколад плиткасының салмағы  
100 грамм. Массаның тағы қандай өлшем бірліктері 
бар? (Килограмм.) Дүкенде 100 грамм кәмпит өлшей 
аламыз ба? (Жоқ.) Неліктен? (Таразы жоқ.)» 

Массаны өлшеу. Суреттерге назар ауда-
рыңыздар. Сұраңыз: «Қай мамандықтар бейне-
ленген? (Сатушы, жүргізуші, фармацевт, зергер, 
балықшы.)». Олардың барлығына жұмыс үшін таразы 
қажет пе? (Иә.) Олар нені анықтайды? (Азық-
түліктің, мәшиненің, дәрі-дәрмектің, балықтың, 
асыл тастардың массасын.) Олардың барлығының 
таразылары жоғалып кетті деп елестетіңіздер. Онда 
не болар еді?» Барлық болжамдарды тыңдаңыздар.

Немен өлшейді? Оқушыларды топтарға 
бөліп, Негеш пен Эврикаға бейнеленген заттардың 
массасын анықтау үшін таразы таңдап алуына 
көмектесуді ұсыныңыз (құлпынай, тиын, қарындаш 
–иінтіректі немесе электронды; қарбыз, портфель 
және қорап – еденге қойылатын таразы). Талқылау 
барысында оқушылар өз пікірін дәлелдеуі керек. 
(Үлкен заттарды еденге қойылатын үлкен таразымен 
өлшеген қолайлы.) Егер оқушылар тек электронды 
таразыны ғана алса, қандай жағдайларда иінтіректі 
таразыны пайдалануға болады деп сұраңыз 
(электронды таразы болмаған жағдайда).  

Таразы түрлері. Оқушылардың назарын 
тағы да бірінші суретке аудартыңыз. Сұраңыз: 
«Суретте бейнеленген таразыларда қандай 
ұқсастық бар? (Заттардың массасын өлшейді.) Әр 
түрінің қандай ерекшелігі бар? (Кіртастарының, 
электронды шкалалардың, нұсқарлардың болуы/
болмауы; таразылардың түрлі өлшемдері.)» 
Сыртқы белгілерінен басқа олардың массаны өлшеу 
жылдамдығы мен дәлдігі жағынан да ерекшеленетінін 
айтыңыз. Сыныпты үш топқа бөліңіз. Бірінші топқа 
иінтіректі таразыда нені өлшеуге болатынын, 
екіншісіне – электронды, үшіншісіне – серіппелі 
таразыда қандай заттарды өлшеуге болатынын 
болжауды ұсыныңыз. Жарыс ұйымдастырыңыз – кім 
заттарды көбірек атайды? Нақтылаушы сұрақтар 
қоюға болады: «Кішкентай тиынның массасын қандай 
таразымен өлшеп білуге болады? Жүк мәшинесін 
өлшейтін таразыға шоколадты өлшей аламыз ба?»

Зертте. Оқушыларды 4 топқа біріктіріңіз. Әр-
қай сысына «Ресурстар» айдарындағы заттарды бері-
ңіз. 

6-тарау. Күш және қозғалыс
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Сөздік қор Бұл сабақта «масса», «таразы» 
тірек сөздері зерделенеді. Түрлі 
таразылардың суреттерін көрсетіп, 
оқушыларға тірек сөздерді 
қатыстырып, бірнеше сөйлем 
құрастыруын сұраңыз

Бағалау мүмкіндіктері   
Оқушылар «Немен өлшейді?» тапсырмасын 

орын даған кезде «Күнбағыс дәнінің массасын 
нелік тен электронды таразыға өлшеген ыңғайлы? 
Иінтіректі таразыда құлпынайды өлшей аламыз 
ба?» деп сұраңыз. Зерттеу жұмысын жүргізгенде 
нәтижелерді жазу барысында шартты белгілер  
ойлап табуды ұсыныңыз.  Мысалы, ауыр затты 
үшбұрыш белгісімен, жеңілді шаршымен көрсету. 
Заттардың өзін сұлба түрінде көрсетуге болады. 
Осылайша, оқушылар зерттеу нәтижелерін шартты 
белгілер көмегімен белгілеу дағдысын дамытатын 
болады. 

Жұмыс дәптері бойынша ұсыныстар  

48-жұмыс парағы. Өлшеу құралдарын тап 
Анықта. Оқушылар заттардың массаларын 

анықтауға болатын заттардың (таразы) қасына белгі 
соғады. 

49-жұмыс парағы. Таразы кімдерге қажет? 
Мамандықтар. Оқушылар адамдарға таразы 

пайдалану қажет болатын мамандық иелерінің 
суреттерін бояйды.

Жауап
Штангашы, балмұздақ сатушы, дәрігер, аспаз, 
көгөніс сатушы.

Қосымша тапсырмалар 
Кейбір оқушыларға өздері таразы түрін ойлап 

табуды ұсыныңыз. 

Зерттеу жұмысын жүргізуге қатысты нұсқаулар
Алғашқы екі топ үшін 
• Қыстырғыш темірді (скрепка) резеңкеге бекіту. 
• Кеңселік қыстырғыш көмегімен резеңкені 

сызғышқа бекіту.
• Серіппеге қалтаны іліп, оған қаламсауытты салу.
• Серіппенің қанша ұзарғанын өлшеу. Нәтижелерді 

қойын дәптерге жазу. 
• Қалтаға күнделікті салу. 
• Серіппенің қанша ұзарғанын өлшеу. Нәтижелерді 

қойын дәптерге жазу.
• Нәтижелерді салыстырып, заттардың қайсысы 

ауыр екендігі туралы қорытынды жасау. 
Қалған екі топ үшін
• Киімілгіштің ілгегіне желімді таспа көмегімен 

нұсқарды бекіту. 
• Киімілгіш арқалығына желімді таспа көмегімен 

шкалаларды бекіту. 
• Стақандарды арқалықтың бойымен жылжи 

алатындай етіп байлау. 
• Әр стақанға заттар салу, мысалы өшіргіш пен 

қалам. 
• Қай стақанның төмен түскеніне назар аудару. 
• Қай заттың ауыр екенін анықтау.  

Сен білесің бе? Оқушылардан зат массаларының 
қандай бірлікпен өлшенетінін сұраңыз. Эталон 
деген нің не екенін нақтылаңыз. (Дәл өлшем.) Масса 
бірлігінің эталонын суреттен көрсетіңіз, оның жасалу 
тарихын айтып беріңіз. Сабаққа қажетті материалды 
пайдалануға болады. 

Ойлан. Оқушыларға таразы тастарын немен 
алмас тыруға болатынын жұп болып талқылауды 
ұсыныңыз. Жауаптарын тыңдаңыз. Оқушылар кез 
келген ауыр заттарды, мысалы, тастарды атауы 
мүмкін. Бұл жағдайда «Онда өлшенетін заттың 
массасын анықтай аламыз ба?» деп сұраңыз (Жоқ.) 
«Қай заттардың массасын қиналмай анықтауға 
болады? (Сыртқы қаптамасында барлық ақпарат 
жазылған заттар.)» Нәтижесінде оқушылар «таразы 
кіртастарын массасы белгілі заттармен алмастыруға 
болады» деген қорытындыға келеді. 

Тілдік құзыреттіліктерді дамыту 
Айтылым 
және 
тыңдалым

«Массаны өлшеу» тапсырмасын 
орындау кезінде оқушылар 
кейіпкерлердің сипаттамасын, 
диалогін ойлап табады. Сондай-ақ 
олар өз ойларының басқалардың 
пікірлерімен сәйкестігін анықтау үшін 
бір-бірін тыңдауы қажет

Оқылым «Мамандықтар» тапсырмасын 
орындаған кезде оқушылар 
мамандықтар санамаланған мәтінді 
оқитын болады

1-сабақ 
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Біз не үйрендік? 
1. Таразының көмегімен … өлшеуге болады. 
 а) массаны
2. Үлкен таразылармен … массасын өлшеуге 

болады.
 ә) бір қап картоптың
3. Бір сағатта … бар. 
 ә) 60 минут
4. Сағат … тұрады. 
 ә) минуттан

Қосымша тапсырмалар 
Оқушыларға «Өзім істеген таразы» көрмесін 

өткізуді ұсыныңыз. Оқушылар таразының түрлі 
үлгілерін жасайды, содан соң сұрақтарға жауап бере 
отырып, өз үлгісін қорғайды. 
 • Неліктен сен таразының дәл осы үлгісін таңдадың? 
• Бұл таразыны қолдану несімен қолайлы? 
• Бұл таразымен нені өлшеуге болады? 
• Бұл таразымен өлшеу кезінде массаның қай өлшем 

бірлігін қолдану керек? 

Оқу нәтижелерін бақылау 
«Күш және қозғалыс» бөлімін аяқтаған кезде 
оқушылар:
• әртүрлі жылдамдығы бар түрлі денелердің 

қозғалысынан мысал келтіруді;
• түсіндіру барысында жылдамдықтың сапалық 

сипаттамаларын қолдануды;
• қозғалысты туындататын күштерді зерттеуді;
• массаны анықтауға арналған құралдарды 

таңдауды және пайдалануды;
• қоршаған ортаның құбылыстарын, үдерістерін 

және нысандарын зерттеуге қажетті шарттар мен 
жеке тұлғалық қасиеттерді анықтауды;

• бақылаудың басты белгілерін анықтауды (мақсат, 
нысан, жоспар, мерзім, нәтиже) үйренді. 

 

6-тарау. Күш және қозғалыс
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Табиғат физикасы77
Тарау мақсаттары 
«Табиғат физикасы» тарауын оқып-үйрену 
барысында оқушылар:
• кейбір материалдар мен заттардың жарықты 

өткізе алатынын;
• дыбыстарды қаттылығына қарай қалай жіктеуге 

болатынын;
• термометрді қалай пайдалануға болатынын;
• магнитті қалай және қайда пайдаланатынын біледі 

және түсінеді.
 

Қосымша әдебиеттер 
• Академия занимательных наук. Формула 

расчёта скорости. https://www.youtube.com/
watch?v=rTJo7jTQYQM 

• Все о силе. http://www.translatorscafe.com/cafe/RU/
units-converter/force/c/ 

• Ола Ф. «Занимательные эксперименты и опыты». 
Айрис- пресс, 2012

• Большая книга «Почему». Росмэн, 2011.
• Балаларға арналған энциклопедиялар.

Ойланып көр 
• Денелер мен заттар жарықты өткізе ме?
Кейбір оқушылар шыны заттардың мөлдір екендігін, 

сондықтан жарықты өткізе алатынын айтуы мүмкін. 
• Дыбыстар қандай болады? 
Қатты және бәсең, жақыннан естілетін және алыстан 

естілетін, жағымды және жағымсыз, т.б.
• Магнит не үшін керек? 
Кейбір заттарды ұстау, қозғау және іздеу үшін. 
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аударыңыздар. Қандай сұйықтықтар бейнеленген? 
(Су және сүт.) Егер мүмкіндік болса, оқушыларға 
осы сұйықтықтар құйылған стақандарды беріңіз. 
Солар арқылы сыныптастарына қарап көрсін. Олар 
кімді көре алды? Неліктен? (Себебі су мөлдір, сүт – 
мөлдір емес.) 

Төрт ыдыс. Оқушыларға оқулықтағы сурет-
терді қарастырып, бейнеленген ыдыстарды атау ды, 
олардың қайсысын мөлдір деп айтуға болатынын 
топ ішінде талқылауды ұсыныңыз. Кіріспе тапсырма 
бойынша жұмысты еске салыңыз, «Бұл ыдыстардың  
қайсысы арқылы қоршаған заттарды көруге 
болады?» деп сұраңыз. (Шыны және мөлдір стақан.) 
Егер осы ыдыстарға қарай жарықты бағыттаса, 
не болады деп ойлайсыңдар? (Мөлдір заттың ар 
жағынан жарық көрініп тұрады, мөлдір емес заттан   
көрінбейді.) Қалай ой лайсыңдар, жарық мөлдір 
заттар арқылы өтеді, ал мөлдір емес заттар арқылы 
өтпейді деп айтуға бола ма? (Иә.)» Осылайша, 
оқушылар денелердің мөлдір және мөлдір емес 
болып бөлінетінін, олардың жарықты өткізгіштік 
қасиеті әртүрлі болатынын түсіне алады. 

Зертте. Сыныпты кез келген әдіспен топтарға 
бөліңіз. Әрқайсысына қолшам керек. 
Зерттеу жұмысын жүргізуге арналған нұсқаулар
• Әр оқушы сыныптан мөлдір және мөлдір емес 

заттарды барынша көбірек табуы керек.
• Табылған заттардың атын қойын дәптерге жазуы 

керек. 
• Топ ішінде мөлдір және мөлдір емес заттардың 

жалпы кестесін құруы керек. 
• Қолшамның көмегімен болжамдардың 

дұрыстығын тексеру: жарық сәулесін тізімдегі 
заттарға бағыттау қажет. 

• Нәтижелерді белгілеп, жасалған тізімді басқа 
топтармен салыстыруы қажет. 

Оқушылар зерттеу барысында «Төрт ыдыс» 
тапсырмасын орындау кезінде алынған «мөлдір 
заттар жарықты өткізеді, ал мөлдір емес заттар 
өткізбейді» деген қорытындыларды растай алады. 

Түрлі түсті сусындар. Оқушыларға оқу-
лық  тағы суретті сипаттап беруді ұсыныңыз. «Не 
бейнеленген? Әр сұйықтықты сипаттаңдар. Қалай 
ойлайсыңдар, олардың қайсысы ең мөлдір? (Су.) 
Ең мөлдір емесі? (Қызыл түсті ерітінді.) Неліктен 
мұндай шешімге келдіңдер? (Су жарықты өткізеді, 
ал қызыл ерітінді өткізбейді.) Қызғылт түсті ерітінді 
туралы не айта аласыңдар? (Ол жарықты толық 
өткізбейді.) Қалай ойлайсыңдар, жарықты жартылай 
ғана өткізетін заттар қалай аталады? (Жартылай 
мөлдір.)»

Ойлан. Ауаның қандай қасиеттері оқушылар-
дың есінде бар екенін сұраңыз. (Ауа түссіз, иіссіз, 
жеңіл және газ тәріздес.) «Жан-жағымызда ауа 
бар болса да, біз неліктен қоршаған заттарды анық 
көре аламыз? (Ол мөлдір.) Тұманды ауа райында не 

Қандай денелер жарық 
өткізеді? 
Оқу мақсаттары:
• кейбір денелердің жарықөткізгіштік қасиетін 

зерттеу;
• құрылған жоспарға сәйкес бақылау жүргізу 

және қорытынды жасау.

Тірек сөз
өткізу

Оқулық
Қандай денелер жарық өткізеді? 74-75 бб.
Жұмыс дәптері
50-жұмыс парағы. Мөлдір ме, әлде мөлдір емес пе? 
52-бет.
51-жұмыс парағы. Жарықты өткізеді – жарықты 
өткізбейді, 53-бет. 

Ресурстар: 
• мөлдір және мөлдір емес заттардың суреті бар 

үлестірме парақшалар;
• су және сүт құйылған стақандар; 
• қолшам, фарфор кесе, пластикалық мөлдір 

стақан, пластикалық мөлдір емес стақан, әр топ 
үшін бос шыны стақан.

Интернет-ресурс:
• Медузалар туралы бейнематериал.

Сабаққа дайындық
Бұл сабақ үшін мөлдір және мөлдір емес 

заттардың фотосуреттерін барынша көбірек 
дайындап қою керек. Кабинетте мөлдір заттар 
барынша көп болуы тиіс: шыны вазалар, пластикалық 
стақандар, фотосурет салуға арналған шынылы 
рамка, файлдар, сызғыш, мата (шифон, тюль, т.б.).

Сабаққа байланысты деректік 
материалдар 

Жарық ауа, шыны, су, слюда секілді мөлдір 
денелерден өтеді. Мөлдір емес денелер жарықты 
жұтып алады. Жартылай мөлдір денелер жарықты 
шашыратады, ал металл жылтыры барлары 
шағылыстырады. 

Сабаққа қатысты ескертулер 
«Сұйықтық» кіріспе тапсырмасы. Оқушы-

ларға кезекпен судың бір-бір қасиетін атауды 
ұсыныңыз. Оның әрқайсысын, әсіресе мөлдірлігін 
түсіндіруді сұраңыз. (Мөлдірлік – судың жарық 
өткізетін және белгілі бір тереңдіктегі заттарды 
көрсететін қасиеті.) Оқулықтағы суретке назар 



79

болады? (Ауа бу бөлшектерінің әсерінен мөлдірлігін 
біраз жоғалтады.) Енді қоршаған заттарды анық көре 
аламыз ба? (Жоқ, енді ауа мөлдір емес.)»

Айдар бойынша жұмыс барысында оқушылар 
заттардың мөлдір, мөлдір емес, жартылай мөлдір 
болатынына көз жеткізеді. 

Сен білесің бе? Түрлі теңіз мекендеушілерін 
атауды сұраңыз (топтар арасында жарыс ұйым-
дастыруға болады). Содан соң олардың қайсысы 
мөлдір болуы мүмкін екенін сұраңыз. Медузалар 
туралы айтып беріңіз немесе бейнематериалды 
көруді ұсыныңыз. Олардың денесі түгелдей дерлік 
судан тұратынын түсіндіріңіз. 

 Тілдік құзыреттеліктерді дамыту 
Айтылым 
және 
тыңдалым

Зерттеу жұмысы барысында 
оқушылар мөлдір және 
мөлдір емес заттардың тізімін 
талқылайды, өз пікірін дәлелдейді 

Жазылым Жұмыс парағындағы «Мөлдір ме, 
мөлдір емес пе?» тапсырмасын 
орындаған кезде оқушылар өз 
дәлелдерін және сыныптағы 
заттардың тізімін жазады 

Сөздік қор Бұл сабақта бір ғана тірек сөз 
бар – «өткізу». Оқушылар 
жарықты өткізетінін/өткізбейтінін 
айта алуы үшін, түрлі заттардың 
фотосуреттерін көрсетіңіз

Бағалау мүмкіндіктері  
Оқушылар зерттеу жұмысы кезінде құрылған 

жоспар бойынша бақылаулар жүргізуді және 
қорытындылар жасауды үйренеді. Жұмыс алдында 
бақылау жоспарын құрып алуды ұсыныңыз. Зерттеу 
барысында тармақтардың жүйелі түрде орындалуын 
тексеріп отырыңыз. Қорытынды жасауды ұсыныңыз. 
(Мөлдір денелер жарықты өткізеді, ал мөлдір 
еместер өткізбейді.) Сабақ барысында топтар 
арасында жарыс өткізіп, әр жауап үшін бір ұпай  
қосып отыруға болады. Соңында қорытынды 
жасалады. 

Жұмыс дәптері бойынша ұсыныстар 
50-жұмыс парағы. Мөлдір ме, мөлдір емес пе? 

Су және сүт. Оқушылар су және сүт құйылған 
стақандарға түтікшелердің суреттерін қосып сала 
алады. Содан соң түсіндірмелерін жазады. 

Жауап
Су құйылған стақандағы түтікше тұтас көрініп 
тұрады. Ал сүт құйылған стақанда тек сүттің 
сыртындағы бөлігі ғана көрінеді. 
Түсіндірме мысалдары: су мөлдір, жарықты 
өткізеді, сондықтан оған салынған түтікше 
көрінеді. Сүт – мөлдір емес, сондықтан оның 
ішіндегі заттар көрінбейді. 

Заттарды топтастыр. Оқушылар сынып ішінен 
тапқан мөлдір және мөлдір емес заттарды кестеге 
жазады.

Жауап
Мөлдір Мөлдір емес
Шкаф шынысы шкаф
Терезе шынысы парта
Пластикалық құты гүл құмырасы
Аквариум  кітап

51-жұмыс парағы. Жарықты өткізеді – жарықты 
өткізбейді

Анықта. Оқушылар жарықты өткізетін 
заттардың атауларын сары қарындашпен бояп 
қояды. Мөлдір емес заттардың атауларын қызыл 
түспен бояйды. 

Жауап
Сары: су құйылған пластикалық бөтелке, бос 
аквариум, бос шыны құты, полиэтилен қалта, 
полиэтилен қолшатыр, хрустальдан жасалған 
құмыра.
Қызыл: саздан жасалған құмыра, қоңырау, 
жолдорба, қызанақ шырыны құйылған бөтелке, 
алма, теледидар.

Қосымша тапсырмалар 
Оқушыларға жұбымен бірге заттардың 

суреттері салынған үлестірме парақшаларды 
«жарық өткізеді» және «жарық өткізбейді» деген 
қасиеттері бойынша бөлуін сұраңыз. Бір-біріне 
қандай да бір затты не үшін таңдағанын түсіндіру 
қажет екенін айтыңыз. 

1-сабақ 



емес перденің артына жасырынды.) Бала басқа қай 
заттың артына жасырына алар еді?». Оқушылар 
«мөлдір заттар жарықты өткізеді, сондықтан оның 
арғы жағындағы заттарды көруге болады» деген 
қорытынды жасай алады.

Реті бойынша орналастыр. Оқушылардың 
наза рын суретке аударыңыз. «Не бейнеленген?» 
Әр суретті барынша толығырақ сипаттап беруін 
сұра  ңыз. Содан соң оқушылар топ ішінде зат-
тарды мөлдірден мөлдір емеске дейін ретпен 
қалай орналастыруға болатынын талқылайды. 
Мүмкіндігінше топтарға осы заттарды таратып 
беріңіз.  Жұмыс аяқталған соң  әр  топтың 
нәтижелерін салыстырып, талқылап, ортақ 
қорытынды жасау керек. «Әр зат қандай 
материалдан жасалған?» деп сұраңыз.

Жауап
Кітап; ақ пластикалық стақан; қызғылт түсті 
целлофан қалта; мөлдір пластикалық стақан; 
мөлдір файлдар; үлкейткіш әйнек; көзілдірік. 
Материалдар: қағаз, пластик, целлофан, 
пластикалық шыны.

Зертте. Топ ішіндегі жұмысты жалғас ты ры-
ңыздар. Әр топқа қолшам және «Ресурстар» 
айдарында берілген заттар қажет. 
Зерттеу жұмысын жүргізуге арналған нұсқаулар
• Топтағы әр оқушы бір заттан алады. 
• Заттың атауы мен материалын қойын дәптеріне 

жазып алады. 
• Бұл материалдың мөлдір немесе мөлдір емес 

екенін көреді. 
• Зат арқылы жарықтың өтетінін/өтпейтінін қол-

шам ның көмегімен тексеріп көреді. 
• Топта алынған нәтижені талқылайды. 
• Мөлдір заттардың тізімін жасайды. 
• Нәтижені басқа топтардың жұмыстарымен 

салыстырады. 
Егер заттар болмаса, оларды фотосуреттермен 

алмастырыңыз. Бұл жағдайда оқушылардың болжам-
дарын қолшам көмегімен тексеру мүмкіндігі 
болмайды, ақпаратты энциклопедиялардан нақты-
лап көруге болады. 

Ғимараттар. Фотосуреттерді сипаттап беру-
ді ұсыныңыз. Сұраңыз: «Әр ғимаратты салуда 
қандай материалдар пайдаланылды? (Мөлдір: шы-
ны, пленка, пластик.) Жылыжайды кім көрді, кім 
барды? Ол не үшін қажет? (Өсімдіктер өсіру үшін.) 
Өсімдіктердің өсуі үшін қандай жағдайлар қажет? 
(Жарық, жылу, ылғал.) Қабырға мен шатырды не үшін 
мөлдір немесе жартылай мөлдір материалдардан 
жасау керек? (Күн сәулесі мен жылуды көп мөлшерде 
алуы үшін.) Океанариумде кім болды? Онда қандай 
жануарлар мен балықтарды көрдіңдер? (Кейбір 

Мөлдір денелер мен 
материалдар 
Оқу мақсаттары:
• кейбір денелердің жарықөткізгіштік қасиетін 

зерттеу;
• бақылау нәтижелерін шартты белгілердің 

көмегімен белгілей білу.

Тірек сөз
материал

Оқулық
Мөлдір денелер мен материалдар, 76-77 бб.
Жұмыс дәптері
52-жұмыс парағы. Мөлдір денелер, 54-бет.

Ресурстар: 
• энциклопедиялар;
• түрлі материалдардан жасалған заттар жинағы 

(мысалы, ағаш текше, шыны стақан, пластикалық 
шар, резеңке доп, фарфор мүсін);

• топтар санына қарай үлкейткіш әйнек, көзілдірік, 
пластикалық файлдар, кітап, мөлдір және ақ 
пластикалық стақандар, көгілдір немесе қызғылт 
түсті целлофан қалта;

• қолшам.
Интернет-ресурс:
• «Хан Шатыр» туралы бейнефильм.

Сабаққа дайындық
«Ресурстар» айдарында берілген заттар жинағын 
дайындаңыз немесе оларды фотсуреттермен не 
суреттермен алмастырыңыз. 

Сабаққа байланысты деректік 
материалдар 

Жарық ауа, шыны, су, слюда секілді мөлдір 
денелер мен заттардан өтеді. Жартылай мөлдір 
заттар жарықты шашыратады. Жарықтың шашырау 
қасиеті бар. 

Сабаққа қатысты ескертулер 
«Ойын» кіріспе тапсырмасы. Оқушыларға 

барын ша көп ойын түрін айтуды ұсыныңыз. Жа-
сырынбақ ойынының мәні неде екенін сұраңыз. 
Оқулықтағы суретке назар аударыңыз. Сұраңыз: 
«Бала неліктен аквариумның артына жасырынып 
қалды? (Ол аквариумның мөлдір екенін білмейді.) 
Мөлдір заттардың артына жасырынуға бола ма? 
(Жоқ, оның артында не тұрғанын көріп қоюға 
болады.) Ойыншы қызды неге көрмейді? (Ол мөлдір 
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оқушыларға алдын ала океанариумге барғаны 
туралы шағын әңгіме дайындауды тапсыруға 
болады.) Океанариумде неліктен балықтар анық 
көрінеді? (Онда жарық бар.) Егер аквариум 
қабырғалары металл немесе түсті пластмассадан 
болса, сендер балықтарды көрер ме едіңдер? (Жоқ.) 
Океанариумде жарық көзі қай жерде орналасқан?» 
Оқушылар кейбір нысандардың барынша мол жарық 
пен жылу алу үшін, ал кейбір нысандардың ішінде не 
бар екенін анық көру үшін мөлдір материалдардан 
салынатынын түсіне алады. Қашан және қандай 
нысандарда мөлдір материалдар қолданылғаны 
және олардың жарықөткізгіштік қасиеті туралы 
ойланып көруді сұраңыз. 

Сен білесің бе? «Шатыр дегеніміз не?» деп 
сұраңыз. (Кәдімгі шатырға ұқсас ғимарат.) «Хан 
Шатыр» ойын-сауық орталығы туралы айтып беріңіз. 
Оның мөлдір шатыры күн сәулесін өткізіп, келушілер 
өте жағымды жағдай сезінеді. Егер оқушылар бұл 
ойын-сауық орталығына барған болса, фотосуретін 
әкелуді, айтып беруді сұраңыз. Бейнефильм 
көрсетуге болады.

 Тілдік құзыреттіліктерді дамыту
Айтылым 
және 
тыңдалым

Оқушылар «Ғимараттар» 
тапсырмасын орындау барысында 
қызықты ғимараттарға барғаны 
туралы әңгімелер құрастыра 
алады

Жазылым Оқушылар «Ғажайып үйшіктер» 
тапсырмасында сұрақтарға берген 
жауаптарын жаза алады

Оқылым Оқушылар зерттеу жұмысы 
кезінде энциклопедиядан ақпарат 
алып, пайдалана алады 

Сөздік қор Бұл сабақтағы тірек сөз – 
«материал». Зерттеу жұмысының 
нәтижелерін талқылау барысында 
осы сөзді қатыстырып, барынша 
көбірек сөз тіркесін құрастыруын 
сұраңыз

Бағалау мүмкіндіктері  
Зерттеу барысында оқушылар заттарды, 

мате риалдарды және мөлдірлікті/мөлдір еместі 
белгілейтін болады. Бұл үшін шартты белгілерді 
пайдалануды ұсыныңыз, мысалы, мөлдір болса, 
+ белгісін қойып, мөлдір болмаса Х белгісін қою  
қажет. Осылайша оқушылар бақылау нәтижелерін 
шартты белгілер көмегімен жаза білу дағдысын 
дамытады. 

Жұмыс дәптері бойынша ұсыныстар 
52-жұмыс парағы. Мөлдір денелер

Ғажайып үйшіктер. Оқушылар сұрақтарды 
оқып, жауабын  жазады. 

Жауап
1. Қоянның үйшігі. 
2. Қоян мен құндыздың үйшіктері.
3. Аюдың үйшігінде. 
4. Қоянның үйшігі арқылы. 

Заттар мен материалдар. Зерттеу барысында 
алынған қорытындыларға сүйене отырып, оқушылар 
кестедегі бос орындарды толтыра алады. 

Ықтимал жауаптар

Зат Материал
Мөлдір 
немесе 

мөлдір емес
ағаш ат ағаш мөлдір емес
шыны шар шыны мөлдір 
пластикалық стақан пластик мөлдір 
пластмасса текше пластмасса мөлдір емес
металл шарик металл мөлдір емес
полиэтилен қалта полиэтилен мөлдір 

Қосымша тапсырма 
Иә – жоқ. Оқушыларға тапсырманы орындап, 

сұрақтарға тек «иә» немесе «жоқ» деп жауап беруін 
сұраңыз. Топ ішінде немесе жеке орындауға болады. 
1. Кірпіш – мөлдір зат. 
2. Терезе шынысы – мөлдір зат. 
3. Жауыннан қорғайтын целлофан сулықтан 

адамның киімі көрініп тұрады.
4. Үй – мөлдір емес, себебі оның қабырғалары ағаш 

тақтайлардан жасалған.
5. Таяз, таза судан оның түбінде не бар екенін 

көруге болады. 
6. Айна – мөлдір. 

Жауап
1. Жоқ. 
2. Иә.
3. Иә. 
4. Иә.
5. Иә. 
6. Жоқ.

2-сабақ 
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Дыбыстар қандай 
болады?
Оқу мақсаттары:
• дыбыс қаттылығы бойынша дыбыс көздерін 

жіктеу;
• қоршаған әлем құбылыстары, үдерістері мен 

нысандарын зерделеуге қажетті жағдайларды 
және зерттеушінің тұлғалық қасиеттерін 
анықтау.

Тірек сөздер 
қатты дыбыс
бәсең дыбыс

Оқулық:
Дыбыстар қандай болады? 78 – 79 б.
Жұмыс дәптері:
53-жұмыс парағы. Дыбыстардың қандай түрлері 
бар?, 55-б.
54-жұмыс парағы. Ғимараттар, 56-б.

Ресурстар:
• сазды аспаптар;
• «Табиғаттағы дыбыстар», «Таулар» бейнекөрінісі;
• «Әнші құм» туралы бейнекөрініс.

Сабаққа байланысты деректік 
материалдар

Дыбыстың қатты және бәсең түрлері бар. Қатты 
дыбыстауға болатын орындар бар. Мысалы, стадион, 
концерт залы, ойын-сауық орталықтары. Сонымен 
қатар тыныштықты сақтау қажет болатын орындар 
да бар, мысалы, аурухана, театр. Алайда барлық 
дыбыстар бірыңғай қатты немесе бірыңғай бәсең 
болмайды. Стадиондағы трибуналардан айғайлаған 
жанкүйерлердің айқайы мен тренердің өз 
командасымен қатты сөйлесуінің дыбыс қаттылығы 
әртүрлі. Үнемі қатты шудың адамға әсер етуі түрлі 
ауруларды тудырады.

Сабаққа қатысты ескертулер
Кіріспе тапсырма. Сабақты сергіту сәті 

ретінде балалардың қозғалысы туралы өлеңнен 
бастауға болады. Ойын ойнауды ұсыныңыз. 

Қане, бәріміз дыбысын салайық:
– Шегіртке қалай шырылдайды?
– Пойыз қалай жүреді?
– Барабанды ұрғанда қандай дауыс шығады?
– Жылан қалай ысылдайды?
– Шыбын қалай ызыңдайды?
– Қарға қалай қарқылдайды?
– Мәшинелер қалай сигнал береді?

– Мысық қалай мияулайды?
– Есек қалай ақырады?
Мынадай сұрақтар қойыңыз:
«Кімге қандай дыбыс ұнайды? Қандай дыбыстар 

ұнамайды? Неліктен?»
Стадион. Оқушыларға оқулықтағы стадионның 

суретіне қарауларын сұраңыз. Стадионның 
көрінісіне назар аударыңдар. Кім футбол матчында 
болды? Онда, әдетте, қандай дыбыс шығады? 
Ол жерде қатты айқайлауға бола ма? Неліктен 
айқайлауға болады? Оқушылардан суреттегі 
көріністі дыбыстап айтып берулерін сұраңыз.  
Барлық дыбыс бірдей ме? Немесе оларды өте 
қатты және онша қатты емес деуге бола ма? Өз 
көзқарастарын негіздеуді сұраңыз.

«Қатты-бәсең» ойыны. Оқитын тақырыпқа 
оқушылардың қызығушылығын арттыру мақсатында 
ойын ойнатуға болады. Ойын ережесін түсіндіріңіз. 
Оқушыларға қандай да бір дыбысты тыңдап, оның 
қатты немесе бәсең дыбыс екенін табуды сұраңыз. 
Егер сипаттама қатты дыбысқа сәйкес келсе, 
оқушылар құлағын жабуы керек, ал бәсең дыбыс 
болса, сұқ саусағын ерніне қойсын. Мысалы, мынадай 
дыбыстарды таңдаңыз: кітап беттерін парақтау, 
сағат тықылы, қоңырау үні, балғаның дауысы, өтіп 
бара жатқан мәшиненің дауысы, ұшақтың гүрілі, 
жанкүйерлердің шуылы, бұлақтың сылдыры, әтештің 
айқайы, сылдырмақтың дыбысы, тұяқтың дыбысы, 
үстелді қаламмен тықылдату және т.б.

Табиғатта. Мұғалім оқушылардан: «Тауда 
болғандарың бар ма?» – деп сұрайды. Мүмкін, 
оқушылардың арасында ата-анасымен бірге туристік 
жорыққа барып, палаткада түнеп, күннің шығуы мен 
батуын бақылағандары бар шығар. Сол кездегі көңіл 
күйін, қандай дыбыстар естігенін сипаттап беруді 
сұраңыз. Сондықтан «Табиғаттағы дыбыстар» 
бейнежазбаларын қосып қойыңыз. Оқушылардың 
жауаптарын тыңдаңыз, олардың қалада және 
орманда болғанда нені сезінгендерін толық 
баяндауларына жағдай жасаңыз. Адам денсаулығына 
тым қатты дыбыстардың зиян екендігін айтыңыз. 
Оқушылар бәсең сөйлесетін және қатты айқайлауға 
болатын орындар бар екенін білулері қажет.

Бір топ айқайлауға болатын орынды іштей 
жасырады және оны көрсетеді. Қалғандары оны 
табуы қажет. Келесі топ бәсең сөйлейтін орынды 
жасырады, қалғандары оны табады. 

Зертте. Оқушыларды қабілетіне қарай топтарға 
бөліңіз. А3 пішінді қағазды екі бағанға бөліп, «Қатты» 
және «Бәсең» деп жазыңыз да, топтарға беріңіз. 
Баяу жұмыс істейтін топтарға алдын ала қатты және 
жай сөйлеуге болатын орындардың аттары жазылған 
үлестірмелі парақшаларды беріңіз (ауруханада, 
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сарқыраманың жанында, кафеде, мектепте, балалар 
бақшасындағы балалар ұйықтайтын мезгілде т.б.). 

Зерттеу жұмысын жүргізуге арналған нұсқаулар
Үлестірме парақшамен жұмыс істейтін топтар 

үшін:
– Әр оқушы бір үлестірмелі парақшадан алады.
– Үлестірмелі парақшаларда көрсетілген орын-

дарға қандай дыбыстарды қолданған орынды екенін 
анықтайды.

– Парақшаны қажетті бағанға жапсырады.
– Жұмысты топ болып талқылайды.
Басқа топтар үшін:
– Әр оқушы қандай жерде қатты сөйлеу және 

қандай жерде жай сөйлеу керектігін анықтайды.
– Әркім өз нұсқасын қажетті бағанға жазады. 
Алынған нәтижені талқылайды.
Талқылау барысында әртүрлі көзқарас туын-

дағаны дұрыс. Мысалы, оқушылар мектептің 
суретін екі бағанға да жапсыруы мүмкін. Ол үшін 
оқушылар арасында оқу диалогін ұйымдастырыңыз. 
Көзқарастарын негіздеуді ұсыныңыз. Дұрыс қоры-
тынды жасауға көмектесіңіз. 

Сен білесің бе? «Алтынемел» Ұлттық табиғи 
саябағы және ондағы «Әнші құм» туралы айтып 
беріңіз. Құмның «ән салу» сыры жел мен құмда 
екен. Құм жел әсерінен қозғалысқа келгенде, одан 
сырнайдан шыққан әуенге ұқсас үнді естуге болады. 
Егер жел күшейсе, дыбыс  ұшақтың гүріліне ұқсайтын 
үнге ауысады. 

 Тілдік құзыреттілікті дамыту
Айтылым және 
тыңдалым

Оқушылар зерттеу барысында 
қандай жерде кай дыбыс орынды 
екенін талқылайды. Оқу диалогіне 
қатысады.

Оқылым «Сен білесің бе?» айдарындағы 
ақпаратты оқиды

Бағалау мүмкіндіктері 
 Зерттеу барысында оқушылардан сұраңыз: «Неге 
кейбір орындарда тыныштықты сақтау қажет? 
(Адамдар ұйықтап жатады, демалып жатады, 
науқастанып тұруы мүмкін, үй жануарлары болуы 
мүмкін, т.б.) Ондай орындарды қалай бақылау керек? 
(Үндемей, ешкімге кедергі келтірмей.) Осылайша 
оқушылар айналадағы нысандар, құбылыстар және 
үдерістерді зерттеуге қажетті жағдайлар мен 
дағдыларды анықтай алады.

Жұмыс дәптері бойынша ұсыныстар
53-жұмыс парағы. Дыбыстардың қандай 

түр лері бар?
Сурет сал. Оқушылар жұмыс дәптер леріне 

қатты және бәсең дыбыс шығаратын заттардың 
суреттерін салады. 

54-жұмыс парағы. Ғимараттар
Анықта. Оқушылар қандай ғимараттарда 

қатты дыбыстарды, ал қандай ғимараттарда бәсең  
дыбыстарды естуге болатынын анықтайды. Мұғалім 
оқушыларды мұқият тыңдай отырып, қателік 
жібергенін байқаса, нақтылап, оқушының дәлелін 
тыңдайды, дұрыс түсінуіне көмектеседі.

Жауаптар 
Адамдар бәсең сөйлейтін орындар: аурухана, 
театр, мұражай, өнер студиясы.
Адамдар қатты сөйлейтін орындар: стадион, 
ойын-сауық орталығы.

Қосымша тапсырмалар
Топтарға мынадай жағдаяттарды ойнап көруге 

ұсыныс жасаңыз:
1. Анаң ұйықтап жатыр. Сен ағаңмен 

немесе апаңмен бір жағдай туралы ақылдасып,  
талқылауың керек.

2. Сен ауырып қалған досыңның көңілін сұрап 
бардың.

3. Анаң үйде жұмыс істеп жатыр, ал сенің 
досыңмен телефон арқылы сөйлесуің керек.

Әр көріністе қалай сөйлесу керек: қатты ма, әлде 
бәсең бе? Мүмкіндігінше әдепті сөйлеу нормалары 
мен телефон арқылы қалай сөйлесу керектігі жайлы 
талқылаңыздар.

3-сабақ 
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Дыбысты қалай қаттырақ 
шығаруға болады?
Оқу мақсаттары:
• дыбыс қаттылығы бойынша дыбыс көздерін 
жіктеу;
• бақылаудың басты белгілерін анықтау (мақсат, 
нысан, жоспар, мерзім, нәтиже).

Тірек сөздер
қаттырақ
бәсеңірек

Оқулық:
Дыбысты қалай қаттырақ шығаруға болады? 
80-81-бб.
Жұмыс дәптері:
55-жұмыс парағы. Шейкер, 57-б.
56-жұмыс парағы. Дыбысты қалай қаттырақ 
шығаруға болады? 58-б.

Ресурстар: 
• шулы және ұрмалы саз аспаптары: дабыл, 

даңғыра, кастаньет, сазсырнай;
• көлемі және материалы әртүрлі екі немесе одан 

да көп қоңырау.

Сабаққа байланысты деректік 
материалдар

Заттарға әртүрлі күшпен әсер еткенде 
олардан шығатын дыбыстың қаттылығы да өзгереді. 
Ысқырықты неғұрлым қаттырақ үрлесең, барабан, 
есік немесе шкафты қатты ұрсаң, олардан қатты 
дыбыс шығады.

Кастаньет. Би ырғағына сәйкес дыбыс шығару 
үшін саусаққа кигізілетін ағаш қалақшалардан 
тұратын соқпалы сазды аспап.

Үскірік. Қазақ халқының ұлттық үрмелі аспабы. 
Ұшып бара жатқан құс үлгісіндегі сыбызғыға ұқсайтын 
сазды аспап. Сазбалшықтан жасалады. Оның дауысы 
желдің үскірігіне ұқсайды.

Сазсырнай. Қазақтың ұлттық үрмелі аспабы. 
Сыртқы түрі тауық жұмыртқасына ұқсайды.

Сыбызғы. Қазақтың ұлттық сазды аспабы. 
Сыртқы түрі өзара қуыс жағымен жіппен бекітілген 
екі ағаш астаушаға ұқсайды. Қамыстан немесе 
ағаштан жасалады. 

Даңғыра. Қазақтың соқпалы дабылға ұқсайтын 
ұлттық аспабы. Ішкі жағы терімен қапталып, темір 
сақиналар, алқалар, қалқаншалар бекітіледі.

Сабаққа қатысты ескертулер
Кіріспе тапсырма. Сабақтың басында оқу-

шылардан дыбыстарды қалай қатты және бәсең  
шығаруға болатыны жайлы сұрап көріңіз. Жауапта-
рын тыңдап болған соң, оларға сол айтылғандарын 
тәжірибе жүзінде тексеріп көруге ұсыныс жасаңыз. 

Жаттығуды жұппен орындаңыздар. Оқу шылар 
мұғаліммен ілесе отырып, алдымен партаны, одан 
кейін орындықты жай, содан кейін қаттырақ ырғақты 
түрде тықылдатып көреді.

Жаттығудың соңында нені байқағандарын 
сұраңыз, дыбыстарды өзара салыстырып, дыбыстың 
қалай күшейетінін нақтылайды. Толыққанды түсіну 
үшін оқушылар басқа да заттарды ұрғылап көреді.

Сазды аспаптар. Оқушылардың назарын 
суретке аудартыңыз. Аспаптардың қандай аспаптар 
екенін сұраңыз. Олардың қайсысы бәсең дыбыс 
шығарады? Қайсысы қатты дыбыс шығарады? 
Сабақтың деректік материалын пайда лануға болады.

Суретке тағы да қараңыздар. Мүмкіндік болса, 
сазсырнай, домбыра, дабылды көрсетіңіз. Егер 
мұндай аспаптар қолда болмаса, онда алдымен  
сурет арқылы, одан кейін соларға ұқсайтын 
аспаптардың өзін: ысқырық, сыбызғы, барабанды 
көрсетіңіз. Әр аспаптың дыбысын шығарып көріңіз. 
Аспаптардың үндерін қалай өзгертуге болатынын 
сұраңыз. Ұсыныстарын тыңдаңыз. Зерттеу жүргізу 
барысында ұсыныстарын тексеріп көруді ұсыныңыз. 

Зертте. Оқушыларды топтарға бөліңіз.
Бірінші топ кастаньетте ойнап көреді.
Екінші топ дабылды соғып көреді.  
Үшінші топ сазсырнайды үрлеп көреді. 
Аспаптарды қаттырақ ұрып, үрлеп көреді. 

Дыбыстың қалай өзгергенін сұраңыз.
Енді әр топ аспаптарды жайлап тартып, үрлеп, 

ұрып көреді.
 Қауіпсіздік шараларын сақтаңыз, қатты дыбыс 

оқушылардың құлағын жарып жіберуі мүмкін. 
Барлық оқушыларды сабаққа тарту мақсатында 

ROTATION стратегиясын қолдануға болады, онда 
оқушылар бір партадан басқа парталарға көше 
отырып, топ болып түрлі тәжірибелер жасайды.

Бірінші партада топтағы оқушылар санына 
сәйкес кастаньеттер жатады. Оқушылардың бәрі 
біртіндеп ойнап көреді. Аспапта тез, қатты ойнаған 
сайын дыбыс та күшейе түседі. Өз қорытындыларын  
оқушылар қойын дәптеріне жазып алады.

Екінші партада дабыл (барабан) жатады.
Үшінші партада сазсырнай (сыбызғы, ысқырық) 

болады.
Осылай оқушылардың әрқайсысы әртүрлі 

музыкалық аспаптарда ойнап көреді. Сөйтіп 
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дыбыстың қалай өзгеретіні туралы қорытынды 
жасай алады.

Ойлан. Оқушыларға топ болып мынадай 
сұраққа жауап берулерін сұраңыз: «Қоңыраудың 
дыбысының қаттылығы неге байланысты болады?» 
Бұл сұраққа практикалық жұмысты орындаған кезде 
жауап беруге болады. Түрі, материалы, мөлшері 
жағынан әртүрлі бірнеше қоңырауларды ұсыныңыз. 
Әрқайсысын ұрып көріңіз. Қайсысының дауысы 
қаттырақ? Эксперимент нәтижесін оқушылар кесте 
түрінде жазуға немесе бағанды диаграмма жасауына 
болады.

 Тілдік құзыреттілікті дамыту

Айтылым 
және 
тыңдалым

«Сазды аспаптар» тапсырмасын 
орындау барысында оқушылар 
музыкалық аспаптарды 
талқылайды

Оқу Әртүрлі аспаптармен танысу 
барысында оқушылар 
энциклопедиядан ақпаратты 
пайдалана алады 

Сөздік қор Бұл сабақтағы тірек сөздер: 
«қаттырақ» және «бәсеңірек». 
«Музыкалық қабілет» деген ойын 
ойнауды ұсыныңыз. Ол үшін кез 
келген аспапта қатты немесе  
бәсең  дыбыс шығарып көріңіз. 
Оқушылар дыбыстың қатты 
немесе бәсең шыққанын анықтай 
алады

Бағалау мүмкіндіктері 
Зерттеу жұмысының алдында оқушыларға үш 

музыкалық аспапты көрсетіңіз. Олардың дыбысын 
қалай қаттырақ немесе бәсеңірек шығарып көруге 
болатынын сұраңыз. Қандай мақсатпен зерттеу 
жүргізілетінін сұраңыз. Зерттеу жұмысынан соң: 
«Алынған нәтижелер болжанған жауапқа сәйкес 
келді ме? Мақсаты дұрыс анықталды ма?» – деп 
сұраңыз. Осылайша оқушылар негізгі бақылау 
белгілерін анықтай алады (мақсаты, нысаны, 
жоспары, мерзімі, нәтижесі).

Жұмыс дәптері бойынша ұсыныстар
55-жұмыс парағы. Шейкер

Шейкер жаса. Оқушылардан сазды аспаптарды 
жасап көрулерін өтініңіз және оларға әртүрлі дыбыс 
қаттылығын белгілеулерін сұраңыз.

Оқушылар екі пластикалық бөтелкеден 
шулы сазды аспап жасайды, олардың қайсысының 
дыбысының қаттырақ екенін анықтайды. Суретке 
жауабының нұсқасын жазады.

Жауаптар
Бұршақ аз салынған бөтелке қаттырақ дыбыс 
шығарады.

56-жұмыс парағы. Дыбысты қалай қаттырақ 
шығаруға болады?

Суреттерді нөмірле. Оқушылар қай дыбыстың 
қатты екенін анықтайды. Суреттерді 1-ден 3-ке дейін 
дыбыстың өсу ретімен нөмірлейді: 1) бәсең дыбыс;  
2) қаттырақ дыбыс; 3) қатты дыбыс.

Жауаптар
Үрлейді: 3-2-1.
Соғады: 3-2-1.

Тақырыпты толық меңгерген оқушылар 
тапсырманы қатесіз орындайды. Егер тапсырманы 
орындауға қиналатын оқушылар бар болса, оларға 
көмек көрсетіңіз. 

Сабақ барысында оқушылардың жағымды көңіл 
күйлерін сақтауға мән беріңіз. 

4-сабақ 
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Жануарлар қалай 
дыбыстайды?
Оқу мақсаттары:
• дыбыс қаттылығы бойынша дыбыс көздерін 

жіктеу;
• «ақпарат көзі» ұғымын және оның зерттеу 

жүргізудегі маңызын түсіндіру.

Тірек сөз
таралу

Оқулық:
Жануарлар қалай дыбыстайды? 82-83-бб.
Жұмыс дәптері:
57-жұмыс дәптері. Жануарлар қалай дыбыстайды? 
59-б.

Ресурстар:
• топ санына қарай дене тұрқы әртүрлі 
жануарлардың суреттері (қодас, сарышұнақ, аю, 
сілеусін, бүркіт, қалталы аю, кит);
• таймер;
• әр топқа арналған А3 пішінді қағаздар;
• топ санына байланысты ватман қағазы;
• энциклопедиялар.
Интернет-ресурстар:
• қодас, сарышұнақ, аюлардың қалай 
дыбыстайтынын көрсететін бейнекөрініс;
• бүркіттің дыбысын бейнелейтін бейнекөрініс;
• қалталы аюдың дыбысын көрсететін бейнекөрініс;
• киттердің дыбысын көрсететін бейнекөрініс.

Сабаққа байланысты деректік 
материалдар

Жануарлар табиғи дыбыс көздері болып 
есептеледі. Олар ырылдайды, ысқырады, ызыңдайды, 
мөңірейді, мияулайды, шақырады және т.б. Көптеген 
жануарлардың дыбыстарын адамдар ести алады. 
Барлық дыбыстар жан-жаққа таралады.

Жануарлардың дыбысы олардың дене 
тұрқына байланысты бола бермейді. Мысалы, алып 
қодас кішкентай торайдың дыбысынан да әлсіз 
қорсылдаған дыбыс шығарады.

Сабаққа қатысты ескертулер
Кіріспе тапсырма. «Өз тобыңды тап» ойынын 

ұйымдастыру үшін оқушыларды екі топқа бөліңіз. 
Ол үшін әр оқушыға кез келген жануардың суреті 
бейнеленген бір үлестірме парақшадан таратыңыз. 
Оқушылар қолындағы жануардың суретіне қарап, 
«Үй жануарлары» немесе «Жабайы жануарлар» 
кестелерінің бірінің қасына барады. Таймер белгі 
берген кезде ойын аяқталады.

Табиғи дыбыс көздерін еске түсіріп көрулерін 
сұраңыз. Жануарлардың дыбысы оған жата ма?

Оқушыларға мынадай сұрақтар қойыңыз:
Дыбыс көздері қандай болады? (Табиғи және 

жасанды.)
Жануарлардың дыбысы қандай дыбыс көзіне 

жатады? (Жануарлардың дыбысы табиғи дыбыс 
көзіне жатады.)

Тауда. Оқушылардың назарын оқулықтағы 
суретке аударыңыз. Жануарлар әлемінің дыбысы 
сан алуан болатынын айтыңыз. 

Оқушылардан тауды мекендейтін жануарлар-
дың бейнесіне қарауларын сұраңыз. 

«Негеш пен Эврика жануарларды бақылау үшін 
тауға аттанды. Эвриканың қолында бейнекамера 
бар», – деңіз.

Оқушылар «Суретте бейнеленген жануарлар 
қалай дыбыстайды?» деген сұраққа жауап беру үшін 
сол жануардың  дауысына ұқсайтын дыбыс шығара 
алады. Кейбір оқушылардан суретте бейнеленген 
жануарлар туралы айтып берулерін сұраңыз. Суретте 
жануарлар көп болғандықтан, оқушылар олардың 
әрқайсысы қандай дыбыс шығаратынын білмеулері 
мүмкін. Оқушылар білмейтін ақпараттарын 
алулары қажет. Ол үшін ғаламтормен, электронды 
кітапханалар және кітаптағы мәтіндермен жұмыс 
істеулерін сұраңыз.

Әр оқушыны ақпарат алу үдерісіне тарту 
мақсатында олардың топтағы рөлдерін бөліп 
беріңіз: тайм-менеджер – тапсырманың белгілі бір 
бөлігін орындауға қажет уақытты анықтайды, оның 
сақталуын қадағалайды; хатшы – топта жасалған 
қорытындыны тіркеп отырады; журналист – қажетті 
ақпаратты жинайды және ұсынады; редактор – 
жиналған ақпараттың қайсысын беру керек екенін 
шешеді; иллюстраторлар топ қорытындысын А3 
пішінді қағазға жазады және т.б.

Топтарға жануарлардың дыбыстары жайлы 
мәтінмен танысуды ұсыныңыз. Әр топтың қандай 
жануар туралы ақпарат жинайтынын да нақтылап 
беруге болады. Әрбір топ өз ішінде жиналған 
мәліметтерді талдайды және мұғалімнің көмегімен 
тапсырманы орындайды.

Жауаптар 
Қоңыр аю ерекше ырылдайды: үзік-үзік 
осқырынған дыбыстар шығарады, ашуланғанда 
мұрнымен ысқырған дыбыстар шығаруы мүмкін.
Сілеусін ырылдайды, мияулайды.
Арқар маңыраған дыбыс  шығарады.
Тау ешкісі қой сияқты маңыраған дыбыс шығарады.
Сарышұнақ ысқырған дыбыс шығарады.
Қодас мөңіреген дыбыс шығарады.



87

Елік маңырайды.
Барыс жуан дауыспен мияулағандай дыбыс 
шығарады.
Тау бүркіті шаңқылдаған дыбыс шығарады.

Ойлан. Оқушыларға суретте бейнеленген 
жануарларды қарауды ұсыныңыз. Қандай жануар 
қатты дыбыс шығаратынын болжап көрсін. Оқу 
диалогін құрыңыз. Дыбыс бір бағытта таралса, аңдар 
жемтігін аңди алар ма еді?

Естіле ме, естілмей ме? Эврика жануар-
лардың артында тұр. «Жануарлардың дәл 
алдында тұрмасаң, олардың дауысын ести аласың 
ба?»– деп сұраңыз. Дыбыстың қалай таралатынын 
еске түсіріп көрсін. Егер дыбыс бір бағытқа ғана 
таралатын болса, онда жануарлар жемтігін аулай 
ала ма?

Зертте. Оқушыларды қабілетіне қарай 
топтарға бөліңіз. Әр топқа дене тұрқы әртүрлі 
жануарлардың суреттері керек (қодас, 
сарышұнақ, аю, сілеусін, бүркіт, қалталы аю, 
кит). Белсенді жұмыс істейтін топқа жануардың 
өлшемдері туралы мәліметтер жазылған 
үлестірмелі парақшаларды беріңіз: сарышұнақ 
(денесінің ұзындығы 240 мм-ден артық емес), 
қодас (жотасының биіктігі 2 м-ге дейін, аталығының 
биіктігі 4 м-ге дейін), аю (жотасының биіктігі 1 м-ге 
дейін, денесінің ұзындығы әдетте 1,2-2 м), сілеусін 
(жотасының биіктігі 70 см, денесінің ұзындығы  
130 см-ге дейін), бүркіт (ұзындығы 80–95 см), 
қалталы аю (ұзындығы 82 см-ге дейін), көк кит 
(ұзындығы 33 м-ге дейін).
Зерттеу жұмысын жүргізуге арналған нұсқаулар

• Үлестірмелі парақшаларды жануарлардың 
дене тұрқының кішірею ретімен қою керек.

• Өз пікірлерінің дұрыстығын энциклопедия 
мәліметтерімен салыстыру қажет (баяу жұмыс 
істейтін топ үлестірмелі парақшалардағы мәлімет-
тердің көмегімен тексереді). 

• Жануарлардың дыбыстарын тыңдайды («Ре-
сурс тардағы» сілтемелерді пайдаланыңыз).

• «Жануарлардың дыбыстары олардың 
дене тұрқына байланысты бола ма?» деген 
сұрақты талқылайды. «Қалталы аюлар бүркіттерге 
қарағанда бәсең дыбыстайды деп айтуға бола 
ма?» деп сұраңыз. Қодас пен аюдың дыбыстарын 
салыстырыңыз.»

Осылайша, жануарлардың дыбыстары олардың 
дене тұрқымен сәйкес келе бермейтіні жөнінде 
тұжырым жасаңыз. Ғаламшарымыздағы барлық 
жануарлардың ішінде ең қатты дыбыстайтын 
жануарлар қатарына кит пен кашалоттан басқа 
шағын цикадалар мен кішкентай қалталы аюлар 
кіреді екен. Кит пен қалталы аюдың дауыстарын 
тыңдатып көрсетуге болады.

 Тілдік құзыреттілікті дамыту

Айтылым және 
тыңдалым

Оқушылар «Тауда» деген 
тапсырманы орындау барысында 
ақпаратты талқылайды, тыңдайды 
және үзінділерден әңгіме 
құрастырады

Жазылым Қажетті ақпараттарды 
жинау барысында оқушылар 
қорытындыны А3 пішінді қағазға 
жазып отырады

Оқылым Зерттеу жұмысы барысында 
оқушылар энциклопедия 
ақпараттарын пайдаланады

Бағалау мүмкіндіктері 
Зерттеу барысында: «Сендер жануарлардың 

қандай дыбыс шығаратынын қайдан білдің дер? 
– деп сұраңыз. (Бейнекөріністі тыңдадық.) Бұл 
дыбыстарды ақпарат көзі деп атауға бола ма? (Иә.) 
Егер сендер бейнекөріністі тыңдай алмасаңдар, 
қай жануар қандай дыбыс шығаратынын білер ме 
едіңдер? (Жоқ.)» Осылайша, оқушылар «ақпарат 
көзі» ұғымын түсіндіре алады және оның зерттеу 
жұмысын жүргізудегі маңызын біледі. 

Жұмыс дәптері бойынша ұсыныстар
57-жұмыс парағы. Жануарлар қалай дыбыс-
тайды?

Қайсысы қалай дыбыстайды? Оқушылар 
түрлі жануарлардың қалай дыбыстайтынын 
анықтайды.

Жауаптар 
Ырылдайды – арыстан, ит, қоңыр аю.
Мияулайды – сілеусін, барыс, мысық.
Ысқырады – сарышұнақ, қоңыр аю, керік.

Қосымша тапсырмалар
Әр топқа «қатты дыбыс» және «бәсең дыбыс» 

деп жазылған ватман парақтарын беріңіз. 
Оқушылар жануарлардың суреттерін олардың 

дыбыстарына сәйкес бағанға орналастырады. Сосын 
оқушылар жұмыстарымен өзара алмасып, басқа 
топтың жұмыстарын бағалайды.

1. Не ұнады? 2. Жұмыстарын жетілдіру үшін 
басқа топтарға қандай кеңес берер едіңдер? 
(Жұмысты жақсарту жөнінде бір ұсыныс жасау.) 
Сандық білім беру ресурсы

«Жануарлар қалай дыбыстайды?» сандық білім 
беру ресурсы http://der.nis.edu.kz  сайтында орналасқан.

5-сабақ 
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Температураны қалай 
өлшейміз?
Оқу мақсаттары:
• түрлі денелердің температурасын өлшеу;
• құрылған жоспарға сәйкес бақылау жүргізу және 

қорытынды жасау; 
• бақылау нәтижелерін шартты белгілердің 

көмегімен белгілей білу.

Тірек сөздер
температура
термометр
градус

Оқулық:
Температураны қалай өлшейміз? 84-85-бб.
Жұмыс дәптері:
58-жұмыс парағы. Әртүрлі температура, 60-бет.
59-жұмыс парағы. Термометрлер, 61-бет.

Ресурстар: 
• даланың, судың, бөлменің температурасын 

өлшеуге арналған термометрлер;
• энциклопедиялар;
• топ санына қарай үш стақан;
• мұз текшелері;
• топ санына қарай стақандарға құйылған ыстық 

және суық су. 

Сабаққа дайындық
Термометрлерді дайындаңыз. Суды ысытыңыз. 

«Зертте» айдары бойынша жұмыс істегенде оқу-
шыларды далаға кім алып шыға алатынын ойластырыңыз. 

Сабаққа байланысты деректік 
материалдар 

Температура – қандай да бір дененің қаншалықты 
деңгейде қызғанын көрсететін шама. Температураны 
дәл есептеу үшін термометрлер қолданылады. Ондағы 
температуралық шкалалар әртүрлі болады: Цельсий 
бойынша, Фаренгейт бойынша, Кельвин бойынша. 
Температураны өлшеу үшін термометрді денеге 
жанастырып, 5–10 ми нут ұстау қажет. Бұл термометр 
мен дененің арасында жылулық тепе-теңдік орнату 
үшін керек. Термометрлердің түрлі типтері болады: 
сұйықтық құйылған, металдан жасалған. Сұйықтық 
құйылатын термометрлердің ішіне спирт, сынап, толуол 
құйылады. 

Мұздың еру температурасы 0°С, қайнау темпе-
ратурасы 100°С, сау адамның дене темпе ратурасы 
36,6°С.

Сабаққа қатысты ескертулер 
Кіріспе тапсырма. Сұраңыз: «Бұрын ауырып па 

едіңдер? Аурудың белгілері қандай болды? «Дене 
температурасы жоғары» дегенді қалай түсінесіңдер? 
Оны ненің көмегімен өлшейді?». «Сырқат адам 
дәрігердің қабылдауында» оқиғасын көрініс ретінде 
қоюға болады. 

Әртүрлі өлшеулер. Оқулықтағы суретке 
назар аударыңыздар. Топтар арасында жарыс ұйым-
дастырыңыз: кім өлшеуге арналған түрлі құралдарды 
барынша көп атайды екен? Сұраңыз: «Зат массасын 
өлшеу үшін қандай құралды пайдаланады? (Таразы.) 
Өсімдіктің биіктігін немен өлшеуге болады? (Сызғыш.) 
Негеш пен Эврика тағы қандай өлшемдер жүргізді? 
(Саптыаяқтың сыйымдылығын өлшеді, сағатқа қарап 
уақытты анықтады.) Уақытты сызғыштың көмегімен 
өлшеуге бола ма? (Жоқ, әр шама үшін өзінің өлшеуші 
аспабы бар.) Бөлменің жылы не суық екенін қалай 
білдіңдер? (Негеш қысқа жең жейде киген, Эвриканың 
үстіндегі киімі де жұқа.) Бөлменің жылы екенін тағы 
қалай білуге болады? (Термометрге қарап.) Дала 
жылы ма, суық па? (Суық.) Неге олай дейсіңдер? 
(Себебі қар жауып тұр.)» Ауа температурасы 
төмендесе, суық болатынын және, керісінше, темпе-
ратура жоғарыласа, жылы болатынын айтыңыз.

Температураны өлшеу. Айналадағы заттарды 
ұстап көріп, олардың қайсысы суық, қайсысы жылы 
екенін анықтауды ұсыныңыз. Мысалы, терезе шынысы 
суық, жылыту батареялары ыстық, құмырадағы су 
салқын. Температураны дәл өлшеу үшін арнайы 
құрал – термометрді пайдаланатынын айтыңыз. Фото-
суреттерді мұқият қарап, оларды сипаттап беруді 
ұсыныңыз. Термометрдің сыртқы қабығы әдетте 
шыныдан жасалатынын, ішінде металл шкала және 
сұйықтық бағаны болатынын айтыңыз. «Басқалардан 
қайсысы ерекшеленеді? (Электронды.) Ол не үшін 
қажет? (Кейде оның көмегімен өлшеу қолайлы 
– температура бірден экранда көрсетіледі.) Қай 
термометр қауіпсіз – электронды ма, сынапты ма? 
(Электронды.)» Үйде сынапты градусник сынып қалса, 
бірден ересектерге хабарлап, үйден шығып кету керек 
екенін айтуға болады. Оқушылар адамдардың түрлі 
термометрлерді пайдаланатынын түсіне алады.

Термометрдің түрлері. Фотосуреттерде 
бөлменің, судың, даланың температурасын өлшейтін 
және медициналық термометр көрсетілген. Топтардан 
термометр түрін анықтауды сұраңыз. «Неліктен бұлай 
деп шештіңдер? (Шкаладағы температура мен сыртқы 
түріне қарап.) Фотосуреттердегі әр термометрдің 
көрсетіп тұрған температурасын атаңыз. (Бөлме – 
25°С, электронды медициналық – 36,6°С, сынапты 
медициналық – 36,6°С, су – 30°С, терезе – + 10°С.) 
Бөлме термометрінің көмегімен су температурасын 
өлшеуге бола ма? (Жоқ, оның шкаласы мұндай 
жоғары температураға арналмаған.) Адам денесінің 
температурасын дала термометрімен өлшеу қолайлы 
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Бағалау мүмкіндіктері  
Зерттеу жұмысының алдында жоспар құру қа жет. 

Содан соң бақылаудың жоспарға сай жүргізілуін мұқият 
қадағалап отыру керек. Соңында әр топқа қорытынды 
жасауды ұсыныңыз. Нәтижелердің барлығын қойын 
дәптеріне сұлбалық суреттер түрінде түсіру керек. 
Өлшеу жұмыстарының жалпы қорытындысын жасауды 
ұсыныңыз: сыныптағы, көшедегі және су құйылған 
стақандағы температура қандай? Осылайша, оқушылар 
құрылған жоспарға сай бақылау жүргізіп,  қорытынды 
жасауды, бақылау нәтижелерін шартты белгілердің  
көмегімен жазып алуды үйрене алады. 

Жұмыс дәптері бойынша ұсыныстар 
58-жұмыс парағы. Әртүрлі температура

Анықта. Оқушылар суреттерді сәйкес тем-
пературамен біріктіреді. 

Жауап
Қысқы тоған – -15°С, қайнаған су – 100°С, 
термометрі бар қыз бала – 36,6°С, жазғы пейзаж – 
+25°С, науқас бала – 37,9°С, бала суға кеме түсіріп 
ойнап жүр – + 7°С.

59-жұмыс парағы. Термометрлер
Ауаның температурасын анықта. Оқушылар 

әр термометр көрсетіп тұрған температураның мәнін 
жазып алады.

Жауап
+ 20°С, – 25°С, +10°С, -5°С 

Термометрлер. Оқушы термометр бағандарын 
температура мәніне сәйкес қызыл түспен бояп қояды. 

Жауап
+ 10°С, – 15°С, 0°С

Қосымша тапсырма 
Сыныпты топтарға бөліңіз. Әр топқа үш стақаннан 

беріңіз. Әрқайсысына бір бөтелкеден су құюды сұраңыз. 
Стақандардағы судың температурасын әрқайсысы өз 
бетімен анықтауы керек.  Нәтижені  жазып алсын. Содан 
соң бір стақанға мұз текшесін салып, екінші стақанға 
ыстық су құйыңыз. Біраз уақыт өткен соң тағы да әр 
стақандағы судың температурасын өлшеуді ұсыныңыз. 

бола ма? (Жоқ.)» Оқушылар термометрдің әр түрінің 
белгілі бір түрлерінің температурасын өлшеуге 
арналғанын түсіне алады. 

Сен білесің бе? Оқушыларға электронды 
термометрлерді таратып беріңіз, қауіпсіздік ереже-
лерімен таныстырыңыз. Өз денесінің температурасын 
өлшеп, ақпаратты тексеруін сұраңыз. Адам денесінің 
температурасы – оның денсаулығының маңызды 
көрсеткіші екенін айтыңыз. Кейбір оқушыларға 
энциклопедиялардан басқа көрсеткіштер туралы 
ақпарат табуды ұсыныңыз (мысалы, судың қатуы және 
еруі).

Ойлан. «Егер адамдар ауаның температурасын 
білмесе, не болар еді» деп сұраңыз. Түрлі болжам-
дарды тыңдаңыз. Көптеген жылдар бұрын адамдар-
дың температураны термометрмен өлшемегенін 
айтыңыз. Бірақ олар қоршаған әлемді бақылап, қашан 
суық түсетінін, қашан қатты жел соғатынын, қандай 
жауын-шашын болатынын түрлі белгілерге қарап білген. 
Кейбір оқушыларға халықтың ауа райы болжамдары 
туралы ақпарат дайындауын сұраңыз. Оқушылар 
дұрыс киіну, сапарды жоспарлау немесе жолға шықпау, 
жануарлардың күтімін ойластыру, т.б. үшін бұрын да ауа 
райының қандай болатынын білу қажет екенін түсіне 
алады. 

Зертте. Кез келген әдіспен топтарға 
бөліңіз. Әрқайсысына даланың, судың, бөлменің 
температурасын өлшеуге арналған термометрлер, 
суық және ыстық су құйылған стақандар қажет. 
Зерттеу жұмысын жүргізуге арналған нұсқаулар
• Оқушыларды топ ішінде шағын үш топқа бөлу. 
• Бірінші шағын топ су термометрінің көмегімен екі 

стақандағы судың температурасын өлшеуі тиіс. 
• Екінші шағын топ бөлме термометрінің көмегімен 

сынып пен дәліздің әртүрлі орындарындағы 
температураны өлшеуі керек.

• Үшінші шағын топ ересектің бақылауымен 
далаға шығып, ғимараттың сырт жағындағы ауа 
температурасын өлшеуі қажет. 

• Барлық нәтижелерді қойын дәптеріне жазып 
алады. 

• Топ ішінде ортақ кесте құру. 
• Топтардың нәтижелерін талқылау.

 Тілдік құзыреттіліктерді дамыту
Айтылым 
және 
тыңдалым

«Әртүрлі өлшеулер» 
тапсырмасымен жұмыс істеу 
барысында оқушылар аспаптарды 
сипаттап, сыныптастарын, мұғалімді 
тыңдайды, пікірталас жүргізеді

Оқылым Оқушылар «Сен білесің бе?» 
айдары бойынша жұмыс істегенде 
энциклопедиядан алынған 
ақпаратты пайдалана алады

6-сабақ 



90 7-тарау. Табиғат физикасы

Магнит не үшін керек? 
Оқу мақсаттары:
• магниттерді қолдану аясын сипаттау;
• эксперимент жүргізу және оның нәтижелерін 

кестеге түсіру.

Тірек сөздер
пайдалану
қолдану саласы

Оқулық:
Магнит не үшін керек? 86-87-бб.
Жұмыс дәптері:
60-жұмыс парағы. Магниттерді қолдану, 62-бет.

Ресурстар: 
• әр топ үшін өлшемдері әртүрлі екі жолақ магнит; 
• қағаз қыстырғыштар (скрепкалар);
• екі неодим магнит, қайнаған су құйылған стақан, 

балға. 
Интернет-ресурс:
• электрлік магнитті кранның жұмысы туралы 

бейнефильм.
Сабаққа дайындық

Дайын магнит болмаса, фотоларға арналған 
немесе кәдесыйлық магниттерді пайдалануға 
болады. Әр топқа екі магниттен келетіндей етіп, тік 
төртбұрыш пішінді магнитті таңдап алыңыз. Магнит  
өлшемдері жағынан бір-бірінен шамамен екі есе 
ерекшеленуі керек. 

Сабаққа байланысты деректік 
материалдар 

Магниттердің пішіні, өлшемі және құрылымы 
әртүрлі болады. Екі негізгі түрі – тұрақты және 
электрлік магнит. Тұрақты магнит құрамында 
темірі бар материалдардан жасалады. Электрлік 
магнит ішінде темір өзегі бар сым катушка түрінде 
жасалады, ол сым бойымен электр тогы өткен кезде 
ғана магниттік қасиетке ие болады. 

Өз қасиеттеріне байланысты магниттер кеңі-
нен белгілі болып, түрлі салаларда: өнеркәсіп 
өндірісінде де, тұрмыстық қажеттіліктер үшін де 
қолданылады. 

Өнеркәсіпте магниттер көтергіш крандар, 
конвейерлер, дәнекерлеу құрылғылары, т.б. темір 
заттарды іздеуші құралдар ретінде пайдаланылады. 

Медициналық мекемелер адам ағзасындағы 
түрлі мүшелерді тексеру үшін және хирургиялық 
мақсаттарда магниттік резонанс әдістерін пайда-
ланады. Сонымен қатар оларды физиотерапияда, 
магниттік белдіктерде, массажерлерде, матрастар-
да да кеңінен пайдаланады. 

Кредиттік банк карталарында клиент туралы 
ақпаратты және банк реквизиттерін кодтайтын 
магнит жолақтары болады. 

Электроника, акустикалық жүйелер мен 
микрофондар, телефондар мен теледидар, 
қозғалтқыштар мен генераторлар, тұрмыстық 
техника да магниттер арқылы жұмыс істейді. 
Оларды зергерлік бұйымдарды, құралдарды, 
балаларға арналған дамытушы ойыншықтарды, 
магниттік сілтеуіштер мен тақтайшаларды жасағанда 
пайдаланады. 

Сабаққа қатысты ескертулер 
«Жедел жауап» кіріспе тапсырмасы. 

Оқушы ларға жұп болып бірігіп, магниттің не екенін 
естеріне түсіруді ұсыныңыз. (Магниттер – магниттік 
қасиеттері бар заттар.) Магниттердің қандай 
заттарды өзіне тартатынын сұраңыз. (Темір.) Магнит  
бір-бірімен қалай әрекеттеседі? (Қарсы полюстері 
тартылады, аттас полюстері тебіледі.) Магнит 
туралы тағы да сұрақтар құрастырып, жазып алуды 
тапсырыңыз. Сабақ соңында өздерінің қосымша 
сұрақтарына жауап таба алды ма, жоқ па деп сұраңыз. 

Зертте. Оқушылар шағын топтарда зерттеу 
жүргізеді. Әрқайсысына түрлі өлшемдегі екі магнит 
жолағын және бірнеше қағаз қыстырғыш беріңіз. 
Зерттеу екі кезеңнен тұрады. 
Зерттеу жұмысын жүргізуге арналған нұсқаулар
1-кезең
• Түрлі өлшемдегі екі магнитті алу.
• Әр полюске бір қыстырғыштан бекіту.
• Қыстырғыштарды кезек-кезек бір-біріне бекіту.
• Әр магнитке тартылатын қыстырғыш саны қанша 

болатынын болжап көру.
• Нәтижелерді қойын дәптеріне жазып алу.
2-кезең
• Қыстырғыштарды жинау. 
• Бір магнитті қыстырғыштар тартыла бастағанға 

дейін жақындата беру. 
• Қыстырғыштар магнитке тартыла бастаған 

қашықтықты өлшеу.
• Екінші магнитпен де осы әрекеттерді қайталау.
• Нәтижелерді жазып алу.
• Қай магниттің күшті екені туралы қорытынды 

жасау. 
Зерттеу нәтижесінде оқушылар магнит не-

ғұрлым үлкен болған сайын, соғұрлым оның күші де 
көп болады деген қорытындыға келеді. 

Магниттің қолданылуы. Топ ішінде 
суреттерді қарастыруды ұсыныңыз. Мынадай сұ-
рақтар қойыңыз: «Үйде тоңазытқыштың есігінде 
кәдесыйлар бар ма? Олар неге түсіп қалмайды? 
(Магнит ұстап тұрады.) Бұл үшін күшті магнит керек 
пе? (Жоқ.) Неліктен? (Бұл заттар ауыр  емес.) Бесінші  
суретте бейнеленген құрал қайда пайдаланылуы 
мүмкін? (Ауруханада.) Бұл үшін бірінші суреттегі 
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магнит жарай ма? (Жоқ, әлдеқайда күштісі керек.) 
Төртінші  суретте не бейнеленген? (Көтергіш 
кран.) Ол қандай заттарды көтереді? (Темір.) 
Көтергіш кран үшін қандай магнит керек? (Үлкен.) 
Үшінші  суретте неліктен тұсбағдар бейнеленген? 
(Онда магнит бар.) Тұсбағдар не үшін қажет? 
(Бағытты анықтау үшін.) Бірінші суреттегі ер бала 
не істеп тұр? (Ойыншық балықтарды аулап отыр.) 
Қалай ойлайсыңдар, балықтар қармаққа қалай 
ілінеді? (Балықтың аузында темір шеге орнатылған, 
ал қармақтың ілгегі магниттен жасалған немесе 
керісінше.) Магниттер тағы қайда пайдаланылады? 
(Магнит тізеқаптар, кредит карталары, пышақ 
пен кілт ұстағыштар, т.б.) Магниттің   пайдалану 
салаларын атаңдар. (Тұрмыста, өнеркәсіпте, 
медицинада, электртехникада.)» 

Болжап көр. Бұл жұмысты оқушылар жұп не топ 
ішінде орындайды. Магнитті  тағы қайда пайдалануға 
болатыны туралы идеяларымен бөлісуді ұсыныңыз. 
Сұраңыз: «Үйде кілттеріңді жиі іздейсіңдер ме? 
Аналарың инені жоғалта ма? Олар неден жасалған? 
(Темірден.) Қандай зат темірді тартады? (Магнит.)» 
Оқушыларға сынып идеяларын жасап, топтар 
арасында жарыс ұйымдастыруды ұсынуға болады. 

Ойлан. Электрлік магнитті көтергіш кран  
туралы айтып беріңіз. Бейнематериал көрсетсе 
болады. Сұраңыз: «Неліктен темір заттар электрлік 
магниттен өздігінен ажырап қалады? Зерттеу 
жұмысы кезінде қағаз қыстырғыштар магниттен 
өздігінен ажырап па еді? (Жоқ.) Не істеуге тура 
келген еді? (Қолмен ажырату қажет болды.) 
Заттарды бір орыннан екінші орынға көшіріп, сол 
жерде қалдыру үшін қарапайым тұрақты магнит 
жарай ма? (Жоқ.) Ал электрлік магниттің әсерін 
қалай тоқтатуға болады? (Тоқтан ажырату керек.)»

Сен білесің бе? Қағаз қыстырғыштардың екі 
неодим магнитке тартылуын көрсетіңіз. Магнит 
өз қасиетін жоғалтып алуы мүмкін бе деп сұраңыз. 
Барлық пікірлерді тыңдаңыз. Магнитті қайнаған 
суға салыңыз (температура 80oС-тан төмен 
болмауы керек). Магнитті қағаз қыстырғыштарға 
жақындатыңыз. Оқушылар магниттің 
қыстырғыштарды енді тартпайтынын көреді. Екінші 
магнитті алып, оны балғамен жайлап ұрыңыз. Ол да 
қыстырғыштарды тартпайтын болады. Оқушыларға 
магнитпен жұмыс істеу ережесін құрастыруды 
ұсыныңыз.

 Тілдік құзыреттілікті дамыту 
Айтылым 
және 
тыңдалым 

«Магниттің қолданылуы» 
тапсырмасымен жұмыс істеу 
барысында оқушылар сұрақтарды 
тыңдап, оларға жауап береді, 
суреттерді сипаттайды

Жазылым «Адамдар магнитті қайда 
қолданады?» тапсырмасын 
орындау кезінде оқушылар 
суреттерге жазбалар түсіреді

Сөздік қор Бұл сабақтағы тірек сөз – 
«пайдалану». Оқушылардан бұл 
сөзді қалай түсінетінін сұраңыз. 
Нені пайдалануға болады? Ойын 
ұйымдастырыңыз: мұғалім сөз 
тіркесін айтады да (мысалы, 
қайшыны қолдану, жаңбырды 
пайдалану), допты лақтырады. 
Егер сөз тіркесі дұрыс болса, 
оқушылар допты қағып алады

Бағалау мүмкіндіктері  
Зерттеу жұмысын жүргізу барысында оқушылар 

магнит неғұрлым үлкен болса, соғұрлым оның күші 
көбірек екенін түсінуі тиіс. Мұғалім топтардың 
жұмыстарын бақылайды, қажет болған жағдайда 
сұрақтар қояды: «Егер бір магнит, екіншісімен 
салыстырғанда, қағаз қыстырғышты алысырақ 
қашықтықтан тартып алса, бұл магнит күшті ме, әлде 
әлсіз бе?», «Егер магнитке көбірек қағаз қыстырғыш 
тартылса, оның күші екіншісіне қарағанда көп пе, аз ба?»

Тәжірибе нәтижелерін оқушылар қойын 
дәптеріне жазып алады. Оларды кесте түрінде қалай 
ресімдеуге болатынын ойластыруды ұсыныңыз. 
Жұмысты аяқтаған соң топтар үлгілерін алмастырып, 
талқылай алады. Қажет болған жағдайда кесте үлгісін 
ұсыныңыз. 

Жұмыс дәптері бойынша ұсыныстар 
60-жұмыс парағы. Магниттерді қолдану

Адамдар магнитті қайда қолданады? 
Оқушылар суреттердің арасынан магнитті қол-
данатын салаларды таңдай алады. Сызықтар жүр-
гізіп, атауларын жазады. 

Жауап
Электрлік магнитті көтергіш кран, томограф, адам 
жолда қолындағы тұсбағдарға қарап келе жатыр, 
тоңазытқыштағы магнит кәдесыйлар. 

Қосымша тапсырма 
Кейбір оқушыларға магнитті пайдаланатын кез 

келген сала жасырылған ребус ойлап табуды ұсынуға 
болады.

7-сабақ 
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Адамда омыртқа болады. Оның қаңқасын бас, 
омыртқа, қабырға, жауырын, бұғанақ, төс, жамбас 
және аяқ-қол сүйектері құрайды. 

Су, ауа, топырақ және тау жыныстары табиғаттан 
алынатын және адам өмірінде қолданылатын табиғат 
ресурстарына жатады.

Ауа дем алу үшін қажет, оның түсі мен иісі 
болмайды, жылуды нашар өткізеді. Таза су мөлдір 
болады, оның түсі, дәмі мен иісі болмайды, су үш 
күйде: мұз, сұйық және бу күйінде бола алады.

Жерге қажетті жылу мен жарықты Күн 
қамтамасыз етеді. Күн жүйесінде орталық жұлдызды 
айналып жүретін сегіз ғаламшар бар.

Денелер күштің әсерінен жылдамдығын 
өзгерте алады. Әрбір дененің салмағы болады, 
оны таразының көмегімен өлшей аламыз. Дене 
температурасын термометрмен өлшейді. 

Жарықты өткізетін денелер мөлдір денелер 
деп аталады, ал темірді тартатын заттар магниттер 
деп аталады. 

Магниттер тартылыс күшіне байланысты адам 
өмірінің түрлі салаларында қолданылады.

Сабаққа қатысты ескертулер 
Кіріспе тапсырма. Ойын барысында оқушылар 

текшедегі нүктелер санына байланысты фишкаларды 
жылжытады. Сандар жазылған дөңгелектер түрлі 
түсті бояумен боялған. 

Оқушыларды ойын ережесімен таныстырыңыз:
• ойынға қатысушылардың әрқайсысында белгілі 

бір түске боялған фишка болады;
• ойынға қатысушылардың әрқайсысы кезекпен 

текшені лақтырады, қандай сан көрсетілсе, 
фишканы сонша қадамға  жылжытады;

• егер жасыл дөңгелек түссе, онда алға бір қадам 
жылжытады;

• егер қызыл дөңгелек түссе, онда артқа бір қадам 
жылжытады;

• егер көк дөңгелек түссе, онда ойынға қатысушы 
үстіңгі үлестірме парақшадағы сұраққа жауап 
беруі тиіс. Дұрыс жауап берсе, ол қосымша жүріс 
жасай алады. Егер сұраққа жауап бере алмаса, 
келесі жүрісті жасай алмайды.

• Алынған үлестірме парақша астына қойылады. 
Мәреге бірінші болып жеткен ойыншы жеңіске 

жетеді. 

Ойын
Оқушылар 5—6 адамнан құралған топтарда 

ойнайды. Бақылаушыларды таныстырыңыз, оқушы-
лардың ойын ережесін түсінгендіктерін анықтаңыз.

«Оқулық беттеріне шолу» ойыны 2-сыныпта 
оқыған материалдарды қайталауға жәрдемдеседі. 
Шамамен мынадай сұрақтар қоюға болады:

• «Ақпарат көзі» дегеніміз не?

Оқулық беттеріне шолу
Оқу мақсаттары:
• қоршаған әлем құбылыстары, үдерістері мен 

нысандарын зерделеуге қажетті жағдайларды 
және зерттеушінің тұлғалық қасиеттерін 
анықтау.

Оқулық:
Оқулық беттеріне шолу, 89-90-бб.
Жұмыс дәптері:
61-жұмыс парағы. Ойынға арналған сұрақтар, 63-б.
62-жұмыс парағы. Сұрақ – жауап, 64-б.

Ресурстар: 
• ойын текшесі (топ сандары бойынша);
• түрлі түсті фишкалар (оқушылар саны бойынша);
• сұрақтар жазылған үлестірмелі парақшалар (топ 

сандары бойынша). 

Сабаққа дайындық
2-сыныптағы «Жаратылыстану» пәні бойынша 

меңгерілген материалдар негізінде сұрақтар 
жазылған үлестірмелі парақшалар әзірлеңіз немесе 
ұсынылған сұрақтарды пайдаланыңыз. Алдын ала әр 
топта үлестірмелі парақшалар барлық сұрақтардың 
дұрыс жауабын білетін бақылаушыны сайлап алыңыз. 
Мұндай мақсатта жоғары сынып оқушыларын 
қатыстыруға болады. 

Сабаққа байланысты деректік 
материалдар 

Табиғат дегеніміз — адам қолымен жасалған-
нан басқа бізді қоршаған ортадағы барлық денелер. 
Бұл — тірі ағзалар, олардың қатарына өсімдік-
тер мен балықтар да жатады. Өсімдіктердің бар-
лық бөліктері белгілі бір қызмет атқарады: тамыр 
өсімдікті топыраққа бекітеді және ондағы суды 
сіңіреді, өсімдіктің сабағы су мен қоректік заттарды 
өткізеді.  Жануарлар бунақденелілер,  сүтқорек-
тілер, қосмекенділер, бауырымен жорғалаушылар, 
құстар мен балықтар болып бөлінеді, сонымен бірге 
олардың төлдейтін және жұмыртқалайтын түрлері 
де болады. Олар мекендейтін жерінің жағдайына 
қарай сыртқы реңі мен бейнесін өзгерту арқылы 
бейімделеді. Барлық тірі ағзалар бір-бірімен және 
қоршаған ортамен өзара тығыз байланысты.

Жанды және жансыз табиғат дегеніміз — 
құрамдас бөліктері бір-бірімен өзара тығыз 
байланысты біртұтас дүние. Адам баласы 
ғаламшарымыздағы тіршілікті сақтап қалу және 
жақсарту үшін табиғат заңдылықтарын зерттеуі 
қажет.
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Тілдік құзыреттілікті дамыту
Айтылым және 
тыңдалым

Оқушылар меңгерген 
терминдерін пайдалана отырып, 
үлестірме парақшалардағы 
сұрақтарға жауап береді. 
Олар бір-бірінің жауаптарын 
тыңдайды

Оқылым Оқушылар үлестірме 
парақшалардағы сұрақтарды 
мұқият оқиды

Бағалау мүмкіндіктері   
Оқушылар оқу мақсаттары мен түйінді дағдылар 

негізінде құрастырылған сұрақтарға жауап бере 
отырып, өздерінің жеке қасиеттерін көрсетуі тиіс. 
Оқушылардың түрлі топтардағы ойын барысын 
бақылаңыз. Топ мүшелері мен бақылаушылар 
сұрақтарға дұрыс жауап берілуін қадағалап  
отырады. Қажет болған жағдайда топтардың 
жұмысына араласыңыз. Жетекші сұрақтардың 
көмегімен оқушылардың дұрыс жауап беруіне ықпал 
етіңіз немесе оқулықтан дұрыс жауапты табуды 
ұсыныңыз. 

Жұмыс дәптері бойынша ұсыныстар 
61-жұмыс парағы. Ойынға арналған сұрақ тар.

Ойынның сұрақтары. Оқушылар ойын 
барысында қолдануға болатын сұрақтарды жаза 
алады. Қажет болған жағдайда оқулық материалын 
қолдана алады. 

62-жұмыс парағы. Сұрақ – жауап
Сұрақ құрастыр. Оқушылар ұсынылған 

жауаптарға сұрақтар құрас тыра алады. 

Жауаптар 
Сүтқоректілер (төлдерін сүтімен қоректендіретін 
жануарлар) 
Юпитер (ең үлкен ғаламшар).
Табиғи ресурстар (адам өмірінде және 
шаруашылық қызметінде қолданылатын табиғи 
байлықтар).
Мөлдір (жарықты өткізетін денелер қалай 
аталады?).
Жапырақ (өсімдіктің қандай бөлігі сабақта 
орналасқан?).

Қосымша тапсырмалар 
Кейбір оқушыларға оқыған материалдарды 

қайталауға арналған ойын құрастыруды тапсырыңыз 
және оны сыныпта өткізуге ұсыныс жасаңыз.

• Бақылау жасаудың негізгі белгілерін ата. Бақылау 
жоспарын жасау не үшін қажет?
• Өсімдіктерді қандай түрлерге бөлуге болады? 

Олардың ұқсастығы мен айырмашылығы неде?
• Өсімдік бөліктерінің құрылым ерекшеліктері мен 

орналасуын сипатта. 
• Өсімдікке тамыр, сабақ, жапырақтар және гүл не 

үшін қажет? 
• Топыраққа қалай күтім жасау керек?
• Лалагүл далалы жерде өсуі мүмкін бе? Неліктен?
• Өсімдіктер жылдың әр мезгілінде қалай өзгереді?
• Тіршілік ететін жеріне байланысты өсімдік 

түрлерін ата. 
• Өзің тұратын жерде өсетін кез келген үш өсімдікті 

сипатта. 
• Бунақденелілер, балықтар, қосмекенділер, 

бауырымен жорғалаушылар, құстар мен 
сүтқоректілердің әрқайсысына мысал келтір. 

• Жануарлардың тіршілік ортасының түрлі 
жағдайларына қалай бейімделетінін сипатта.

• Жануарлардың аман қалу үшін сыртқы реңі мен 
бейнесін өзгертуі жайлы айтып бер. 

• Жануарлар қысқа қалай дайындалады? Неліктен?
 • Жер бетінде түрлі жануарлардың болуы неліктен 

маңызды? 
• Қаңқаның бөліктерін ата. Олардың әрқайсысы не 

үшін қажет?
• Бұлшық еттердің қызметі қандай?
• Неліктен жеке гигиенаны сақтау қажет?
• Тістің түрлері мен олардың қызметтерін ата.
• Ауаның қандай қасиеттерін білесің?
• Судың қасиеттерін ата.
• Судың қандай күйлерін білесің?
• Табиғатта су қайда кездеседі?
• «Табиғат ресурстары» дегеніміз не?
• Ресурс көздерін ата.
• Жердің табиғи серігін ата және оны сипаттап бер.
• Жер Күннен не алады?
• Күн жүйесі ғаламшарларының орналасу ретін ата. 
• Күн жүйесі ғаламшарларының қандай 

сипаттамаларын білесің?
• Уақыт бірліктерінің қандай негізгі түрлерін 

білесің? 
• «Жылдамдық» ұғымын түсіндір.
• Қандай күштер қозғалысқа әсер етеді?
• «Күш» ұғымын түсіндір.
• Массаны өлшеу құралын ата және оны сипаттап 

бер. 
• Жарықты өткізетін материалдар қалай аталады? 
• Температураны өлшеу құралы қалай аталады? 
• Магнит қолданылатын салаларды ата. 

8-сабақ 



Оқу нәтижелерін бақылау 
«Табиғат физикасы» тарауын зерделеуді 

аяқтаған кезде оқушылар: 
• жарықты өткізуге қабілетті денелер мен заттарды 

ажыратуды; 
• «температура» ұғымын түсіндіруді;
• дыбыс көздерін қаттылығына қарай жіктеуді;
• түрлі денелердің температурасын өлшеуді;
• магнитті пайдалану салаларын сипаттауды; 
• бақылау жоспарын құруды;
• нәтижелерді жазып алуды үйренді.

Біз не үйрендік? 
 1. Қандай денелер жарықты көбірек өткізеді?
б) мөлдір
2. Температураны өлшеуге арналған құрал … деп 

аталады. 
а) термометр

3. Магнитпен … тартуға болады. 
а) темір шегені
4. Ең қатты дыбысты … шығара алады. 
б) ысқырық

Қосымша тапсырмалар 
Бөлімді зерделеу барысында оқушылардың 

түрлі топтарына «Жарық өткізетін заттар», 
«Қаттылығы әртүрлі дыбыстар», «Температураны 
қалай өлшейді?», «Магнит не үшін керек?» деген 
тақырыптар бойынша барынша көбірек материал 
жинауды ұсыныңыз. 
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Ай – Күн жарығына шағылысқан Жердің табиғи серігі.
Алып – үлкен көлемдегі зат немесе нысан.
Аман қалу – қиын жағдайларға қарамастан, өмір 

сүруін жалғастыру.
Атмосфера – жердің және басқа да бірқатар 

ғаламшарлардың газтектес қабығы.
Аққыштық – болмашы ғана күштің әсерімен өз форма-

сын өзгерте алу қасиеті. Осындай қасиеттері бойын-
ша барлық сұйықтықтар ағын түрінде ағады, тамшы 
болып тамады, құйылған ыдыс пішінін қабылдайды.

Балықтар – желбезегі, жүзбеқанаттары және  
құйрығы бар су жануарлары.

Бауырымен жорғалаушылар – омыртқалы 
жануарлар класы. Олардың денесі қабыршақпен 
қапталған. Бауырымен жылжып қозғалады.

Бекіту – затты құлап қалмау үшін қатайту.
Бу – газ күйіндегі су.
Бұлшық еттер – ағза және/немесе денені қозғалысқа 

келтіретін дене мүшелері. Жұмсақ бұлшық ет 
талшықтарынан тұрады.

Градус – температураның өлшем бірлігі.
Ғаламшар – жұлдызды айнала қозғалатын аспан 

денесі. Ғаламшар формасы шарға ұқсайды.
Денені түзу ұстау – тыныш күйдегі және қозғалыстағы 

адамның үйреншікті өзін ұстау қалпы.
Жануарлардың бүркеніш реңі –  қоршаған ортаға 

байланысты өзін жасыру үшін түсін, іс-әрекетін 
өзгерту.

Жылдамдық – дененің белгілі бір уақыт бірлігінде 
қанша жол жүргенін көрсететін физикалық шама.  

Жұлдыз – қызып тұрған жарқыраған шар түріндегі 
үлкен аспан денесі.

Көбею – өсіп-өну, ұрпақ тарату.
Күн жүйесі – Күнді айналатын барлық ғарыштық 

денелерді қамтитын жүйе.
Күш – заттың немесе нысанның басқаға әсер ету 

шамасы.
Қаңқа – дененің  тірек және  қорғаныш қызметін 

атқаратын, адам және жануарлардың ағза 
сүйектерінің жиынтығы. 

Қолданыс саласы – бір затты пайдалануға болатын 
шегі, орны.

Қосмекенділер – суда да, құрлықта да тіршілік етуге 
бейімделген жануарлар.

Құрғақшылыққа төзімді өсімдіктер – ұзақ уақыт 
бойы ыстық және шөлді жерлерде  өсіп, дами 
алатын өсімдіктер.

Құстар – денелері қауырсынмен қапталған, 
қанаттары, екі аяғы және тұмсығы бар жануарлар.

Масса – денедегі заттың мөлшерін білдіретін 
физикалық шама.

Материал – заттарды жасайтын шикізат.
Минут – уақыттың өлшем бірлігі, 60 секундтан 

тұрады.
Мөлдір – өзі арқылы жарықты өткізе алу қасиеті.
Мұз – қатты күйдегі су.
Мұз тұманы – ауа температурасы -30°С-тан 

төмендеген кезде, қатты аяз күндерінде 
байқалатын табиғи құбылыс.

Омыртқа – адамның тірек қаңқасының негізгі бөлігі. 
Өзара буындармен, сіңірлермен байланысқан 
омыртқалардан құралады.

Орналасу – заттар мен нысандардың кеңістіктегі 
орын алу тәртібі.

Өнім – еңбек пен өңдеудің нәтижесі болып табылатын 
зат.

Өткізу – өзі бойымен бір нәрсені жіберу.
Пайдалану – бір нәрсені белгілі бір мақсаттарда 

қолдану.
Рең –  дененің түсі.
Сағат – уақытты өлшеу құралы.
Серік – 1) біреумен бірге үнемі сапар шегуші зат 

немесе адам; 2) ғаламшарларды айналушы аспан 
денесі; 3) ғарыштық қондырғылардың көмегімен  
ғаламшарға жақын, Айға жақын орбиталарға 
ұшырылатын  ғарыштық аппарат.

Сүйектер – адам қаңқасының негізі.
Сүтқоректілер – төлдерін өз сүтімен қоректен-

діретін жануарлар. 
Сіңіру – өзіне бір нәрсені тарту, мысалы, топырақтан 

құнарлы заттарды тарту.
Табиғат ресурстары – адамдардың түрлі қажет-

ті ліктерін қанағаттандыру үшін пайдаланатын 
табиғат бөлшектері.

Таразы – массаны өлшеуге арналған құрал.
Температура – нысан немесе заттың жылу күйі, қызу 

дәрежесі.
Термометр – температураны өлшеу құралы.
Тіс – тістеуге және шайнауға арналған адамның ауыз 

қуысындағы мүшесі.
Тісжегі – кіреуке мен дентинді бұзатын тіс ауруы.
Ұстап тұру – бір нәрсеге тірек болу.
Ылғалсүйгіш өсімдіктер – жоғары ылғалды топырақ 

пен/немесе ауада өсуге бейімделген өсімдіктер.
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